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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Има недостиг на енергия в ЕС и няма бързо да се справим с енергийната криза 
Абсолютно правилно решение, има обществен консенсус по този въпрос. Много се промени обстановката спрямо времето, 
в което е договаряно това намерение. Обществеността научи постфактум, това намерение е много екстремно. Би следвало 
в годините след 2025 г. да произвеждаме от въглища 13,5 тераватчаса по-малко, отколкото сме произвели миналата 
година. Това са огромни пари, които ще предизвикат дефицити на финанси и енергия. Това каза за Bulgaria ON AIR 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Той изтъкна, че в момента въглищните централи печелят добре и не са субсидирани. 
„Ясно е, че има недостиг на енергия в ЕС и няма бързо да се справим с енергийната криза, затова трябва да се предоговорят 
срокове", категоричен е Велев. 
По думите му трябва да предоговорим тези 40% към 2025 г. и да ги насрочим във времето - може да променим базовия 
период, да намалим процентите, да удължим срока. 
"Всичко това непременно трябва да го направим. При ситуацията, която е днес, по-добре да не го изпълняваме този План 
и да не се вземат тези пари, отколкото да се вземат и да си убием икономиката", подчерта Велев. 
Велев отбеляза, че енергията от възобновяеми източници е много по-евтина, а във времето въглщниците централи ще 
отпаднат по чисто икономически причини. Целите не се променят, те ще се изпълнят в дългосрочен план, но трябва 
графикът да се промени, посочи гостът. 
"Инвестициите са много важни, тъй като в последните години се свиха още повече. ПВУ е много добра възможност за 
подкрепа на тези инвестиции. Взетото от НС решение, с което задължава МС да извърши определени действия, също ще 
допринесе", каза още Васил Велев. 
 
Novavest.bg 
 
√ Председателят на АИКБ: Ще убием икономиката, ако изпълняваме настоящия ПВУ 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев посочи, че в момента въглищните централи печелят 
добре и не са субсидирани. Според него, решението на Парламента, да задължи Министерски съвет да предоговори Плана 
за възстановяване и устойчивост (ПВУ) с Европейската комисия в частта „Енергетика“, е абсолютно правилно. 
„Абсолютно правилно решение, има обществен консенсус по този въпрос. Много се промени обстановката спрямо 
времето, в което е договаряно това намерение. Обществеността научи постфактум, това намерение е много екстремно. Би 
следвало в годините след 2025 г. да произвеждаме от въглища 13,5 тераватчаса по-малко, отколкото сме произвели 
миналата година. Това са огромни пари, които ще предизвикат дефицити на финанси и енергия“, коментира председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по телевизия Bulgaria On Air. 
Той изтъкна, че в момента въглищните централи печелят добре и не са субсидирани. Ясно е, че има недостиг на енергия в 
ЕС и няма бързо да се справим с енергийната криза, затова трябва да се предоговорят срокове, категоричен е Велев. 
По думите му трябва да предоговорим тези 40% към 2025 г. и да ги насрочим във времето – може да променим базовия 
период, да намалим процентите, да удължим срока. 
„Всичко това непременно трябва да го направим. При ситуацията, която е днес, по-добре да не го изпълняваме този План 
и да не се вземат тези пари, отколкото да се вземат и да си убием икономиката“, подчерта председателят на АИКБ. 
Велев отбеляза, че енергията от възобновяеми източници е много по-евтина, а във времето въглщниците централи ще 
отпаднат по чисто икономически причини. Целите не се променят, те ще се изпълнят в дългосрочен план, но трябва 
графикът да се промени, посочи гостът. 
Според него цената на енергийния микс ще се запази, а екстремните ситуации трябва да се регулират чрез компенсации и 
от надвзетите суми поради изкривения пазар. 
„Инвестициите са много важни, тъй като в последните години се свиха още повече. ПВУ е много добра възможност за 
подкрепа на тези инвестиции. Взетото от НС решение, с което задължава МС да извърши определени действия, също ще 
допринесе“, каза още Васил Велев. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Третият мандат отива в БСП - политическите реакции и коментари 
Президентът реши - третият мандат отива при БСП. Днес следва той да го връчи на председателя на парламентарната група 
на партията Корнелия Нинова. Преди още да е ясно коя ще бъде номинацията на социалистите за премиер обаче, са ясни 
червените линии между партиите, които зададоха тона и на политическите коментари относно възможността за съставяне 
на кабинет. 
За четвърти пореден път след изборите през 2021 година държавният глава Румен Радев ще връчи третия и последен 
мандат на "БСП за България". По Конституция той се дава не на излъчен премиер, както при първите два, а на 
парламентарна група и днес точно в 10:00 часа сутринта, навръх рождения си ден, ще го получи Корнелия Нинова. 
Интересен казус през последните дни предизвикаха думите на вицепрезидента Илияна Йотова, която каза, че третият 
мандат би било логично да отиде при партията, която ще следва най-добре политиките, заложени от служебното 
правителство. 
Това накара лидерът на ГЕРБ да предположи, че именно БСП ще вземе мандата. Да, но Борислав Гуцанов от левицата заяви 
в ефира на БНТ, че това е невъзможно, защото БСП имали сериозни различия по много точки със служебния кабинет, 
особено що се отнася до военната помощ за Украйна. 
Георги Свиленски от БСП изрази учудването си от думите на Илияна Йотова, защото на всички било ясно, че служебните 
правителства не провеждат дългосрочни политики и единственият им ангажимент бил да проведат честни избори. 
Коментира още, че от самото начало след последните избори било ясно, че действията на всички партии са насочени към 
третия мандат. 
Георги Свиленски, "БСП за България": "Беше ясно, че с първия и втория правителство не може да бъде създадено, поради 
раздробения парламент. Сега отговорността е от няколко часа при нас. Ние ще положим всички усилия България да 
има редовно правителство". 
БНТ: От кого очаквате подкрепа? 
Георги Свиленски, "БСП за България": "От всички, които през тези месеци твърдяха, че България трябва да има 
правителство, че България трябва да има работещ парламент, че България трябва да има бюджет, защото в 
момента, януари, нямаме бюджет. Ето от тези всички хора, очаквам да подкрепят такова правителство". 
БНТ: Как оценявате шансовете? 
Георги Свиленски, "БСП за България": "Нека да стартират разговорите, нека да видим какви са нагласите, тъй като 
през тези седмици чухме различни мнения от всички сили. Аз съм умерен оптимист". 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира, че мандатът ще бъде даден именно на БСП, но припомни, че ИК на партията 
е взела вече решение да не подкрепи левицата. 
Десислава Атанасова коментира вчера, че желанието на партията е било мандатът да отиде при ДБ, защото именно там 
виждали най-голям шанс за успех. 
Десислава Атанасова, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "Президентът защо реши да връчи за четвърти път на БСП 
мандат, аз не мога да гадая, само бих казала, че така шансовете за правителство според нас намаляват много 
сериозно. Знаете, че ние имаме конгрес преди години взе решение, с което партия ГЕРБ с БСП няма да участва в 
управление, няма да участва с тях в правителство. В този смисъл за ГЕРБ поне всичко е ясно". 
БНТ: Мандатът отива при ваш бивш коалиционен партньор - доволни ли сте от това и ще подкрепите ли 
правителство с мандата на БСП? 
Никола Минчев, "Продължаваме Промяната": "Тепърва ще седнем на разговори, ще говорим за политики, надявам се 
да се обединим около такива и чак тогава ще говорим за подкрепа". 
Минчев отново каза, че темите за Изборния кодекс и военната помощ за Украйна остават сред сериозните разделителни 
линии между двете партии. 
БНТ: Една прогноза - ще бъде ли успешен този последен мандат? 
Никола Минчев, "Продължаваме Промяната": "С оглед заявките на политическите сили до момента изглежда, че 
доста, доста трудно ще бъде реализиран. Много по-лесно щеше да бъде, ако третият мандат беше отишъл в ДБ, 
защото с тях имаме много обща визия за бъдещето на страната". 
Минчев допълни, че се надява скандалът с Nexo да не е повлиял за това ДБ да не получи мандата, защото казусът според 
него е измислен. 
Ивайло Мирчев от ДБ обаче е убеден в негативното влияние на скандала. 
Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Двете акции - към нашия депутат Албена Симеонова и скандалът Nexo се 
проведоха точно в момента, в който стана ясно, че ДБ има голяма възможност да получи третия мандат". 
БНТ: Кой има желание да не вземете този мандат? 
Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Някой, който не иска да има реформа в прокуратурата. И ние точно това 
направихме. Направихме ясен план, с който ясен план показахме, че няма да отстъпим и няма да правим исторически 
компромис с конституционната реформа в прокуратурата". 
БНТ: Какви са шансовете сега за реализирането на мандата? 
Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Това ще покажат разговорите следващите седмици, но не сме 
оптимисти, че БСП може да реализира, след като няколко пъти досега не успя да направи правителство". 
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Според Рамадан Аталай от ДПС аргументите на президента са, че БСП ще е онази политическа формация, която ще 
предложи приоритети, които да са в защита на националните интереси на България. 
Рамадан Аталай, ДПС: "Ако ни поканят на разговори, ще седнем на масата, но съм убеден, че едно редовно 
правителство, което би трябвало да се създаде в България, е необходимо и БСП трябва да положат всички усилия".  
БНТ: А вие ще ги подкрепите ли? 
Рамадан Аталай, ДПС: "За подкрепата вече - след като ни поканят на разговори, след като видим какви приоритети 
предлагат - разбира се, във вторник имаме и оперативно бюро. Смятам, че БСП няма да е причината да няма редовно 
правителство в България". 
От партия "Възраждане" многократно са заявявали, че няма да подкрепят ничий друг мандат, освен техен. Сочените за 
възможен фаворит за последния мандат - партия "Български възход" изпратиха писмена позиция, в която казват, че биха 
участвали в разговори за съставяне на мнозинство, ако бъдат поканени. Настояват обаче за коалиционно споразумение с 
ясно разписани отговорности и механизми за взимане на решения и пожелават успех на БСП като мандатоносител. 
По Конституция след днешното връчване на мандата няма срок, в който БСП да предложи премиер. Различни са обаче 
тълкувателните становища за това след като бъде излъчен, с колко време разполага кандидатът за министър-председател, 
за да предложи структура и състав на кабинет. 
 
√ Министърът на икономиката: Затварянето на въглищните централи би означавало деиндустриализация на България 
Предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост ще е много трудно и не е добре за България, че мени 
позицията си през няколко месеца. Въпреки това обаче предоговарянето е необходимо и постижимо, заяви министърът 
на икономиката Никола Стоянов в "Денят започва с Георги Любенов". 
По думите му затварянето на въглищните мощности в сегашната ситуация би означавало деиндустриализация на България. 
"Като служебно правителство без дълъг хоризонт свикнахме да ни се поставят задачи, които са дългосрочни. Истина 
е, че ще е трудно и за България е лошо, че си меним мнението през няколко месеца. Все пак този план е приет и 
изведнъж коренно се променя. Подкрепям, обаче, решението за предоговаряне, защото няма икономика без енергия, а 
енергийната криза накара много компании да проявяват интерес към България, защото ние имаме налична енергия. 
И сега да си затваряме мощностите и да ги откажем, ще е двоен удар върху българската икономика. Друг е въпросът, 
че ще е много трудно предоговарянето и премиерът е прав. 
Дали е реално - всичко е възможно. Ако затворим въглищните мощности, това със сигурност означава 
деиндустриализация на България, но когато са ми поставени задачи не мисля за противния случай. Ще се справим и 
това е!", посочи той. 
Министърът прогнозира, че след Нова година цените на хранителните стоки ще тръгнат надолу предвид продължаващия 
спад на инфлацията. Амбицията е до април размерът на инфлацията да се сведе до едноцифрено число, за да изпълним 
критериите за еврозоната. 
Статистиката показва, че малко хора са се възползвали от мярката 25 ст. за литър гориво. 
"30 млн. на месец някъде е струвала тази мярка при положение, че беше за всички без ограничения в количеството на 
зареждане. Ако хората се бяха възползвали масово, много повече пари щяха да се изразходват за тази мярка", изтъкна 
той. 
Министерството на икономиката продължава разработването на подоходни критерии за получаването на помощ при 
ползването на горива. 
До една-две седмици се очаква да бъде обявена мярката за отстъпки при ползването на обществен транспорт за някои 
слоеве на обществото. 
Министър Стоянов заяви още, че реализирането на инвестиционното намерение за построяване на плаващ фотоволтаичен 
парк в яз. Огоста все още не е сигурно, а крайното решение ще бъде взето след приключването на проверките. 
Днес в Монтана е насрочен протест на рибари и граждани срещу изграждането на фотоволтаична централа в язовир 
Огоста. Според министъра гражданското недоволство се използва с политически цели. Той уточни, че в момента има 
заявено единствено инвестиционно намерение, което мотивира държавните институции да започнат процес по проверка. 
„Протестите се използват от политици и други интереси, но дали ще има инвестиция ще се реши на следващ етап“, 
отбеляза Стоянов. 
Министърът изясни факта, че язовирът в момента се държи на ниски нива, тъй като има проблеми със стената и според 
експерти има нужда от между 20 млн. и 30 млн. лв. да се инвестират в ремонта на язовира. 
Той уточни, че ако се окаже възможно на язовир Огоста да се построи плаващ фотоволтаичен парк, условието към 
инвеститора ще бъде да направи ремонт на язовира. 
Стоянов увери, че дори ако се изгради фотоволтаична централа, язовирът ще продължи да се ползва по презназначение. 
Ще има и условия за риболов, защото централата няма да покрива цялата площ на водоема, а ще заема по-отдалечено 
място. 
Планираната инвестиция за яз. Огоста е за над 1 млрд. евро. 
Министърът на икономиката разказа и за второто си посещение в Саудитска Арабия. 
„Стремим се към общ проект съвместен проект между държавната „Ел Би Булгарикум“ и саудитска компания в 
сектора на млечните продукти. Тази компания има сериозни позиции на пазара в целия Персийски залив и вече са 
започнали да продават българско сирене. Идеята е през тази инвестиция да осигурим сериозно производство, което 
да можем да покрием всички пазари в залива“, каза той. 
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Стоянов съобщи, че е поканил следващия месец саудитският икономически министър Файсал Ал-Ибрахим да дойде в 
България с бизнес делегация, която ще включва представители на компанията за млечния бизнес, на минната индустрия 
и на туризма. 
Министърът на икономиката изрази надежда следващото правителство да продължи в тази посока. 
„В момента работим върху изчистване на текста за спогодбата за защита на инвестициите между двете държави. 
Без подобна спогодба реално инвестиции не може да очакваме. Също така готвим първото заседание на смесената 
междуправителствена комисия. Проектите, за които говорим, те биха били подписани на фона на случилите се 
документи между двете правителства“, коментира той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Директорът на БАБХ: Дезинфекцията по границата с Турция трябва да продължи 
Сагата около "Капитан Андреево" се вихри от доста години и започна със силен размах от пролетта на 2022 г. Служебното 
правителство продължава да се бори с нерешените проблеми от 2022 г. до днес. Това коментира в "Денят започва" 
директорът на Българската агенция по храните д-р Иван Шиков. 
Вече е пуснато двумесечно предизвестие към частната фирма, която досега е извършвала дезинфекцията по границата, 
както е посочено и в договора, увери той. 
"Не смятам, че държавата с нейните ресурси и капацитет би могла да си позволи лукса да не поеме веднага 
дейността и да не продължи дезинфекцията по границата". 
Договорът с частната фирма е сключен през 2013 г., а защо това е решено, трябва да се пита тогавашното правителство, 
посочи д-р Шиков. 
"При всички случаи, след като и миналата година влязоха различни институции на границата, се установи, че 
приходите за фирмата са повече, отколкото са се отчислявали от държавата". 
На границата с Турция винаги се извършва дезинфекция, подчерта той. Преди 2013 т. нар. "златен гьол" е бил под формата 
на площадка. През 2013 г. е преценено, че трябва да се извършва ежедневна дезинфекция. Оттогава досега е спирана за 
кратко няколко пъти, когато обстановката в Турция е била по-спокойна. 
"В момента в нашата страна, в съседство и от Западна Европа, и от Турция, си има доста сериозни притеснения за 
появата на зарази, които не са само по животните, но има опасност да се пренесат и на хората, така че ние смятаме, 
че към момента дезинфекцията на границата ни трябва да продължи", заяви Шиков. 
Относно фитосанитарния контрол - всички проби от границата пътуват към лаборатория в София, като 4 пъти в 
денонощието служители на БАБХ ги прекарват със собствен транспорт. 
"Това не е нормално, не е и финансово обосновано, но за да не търпим критика от ЕК, се принудихме за кратък срок от 
време да решим проблема с пробовземането. Да, има неотговарящи проби, но в никакъв случай не можем да говорим 
за високи отклонения от нормата за пестициди", каза директорът на Агенцията по храните. 
За цялата 2022 г. са извършени близо 150 000 проверки за безопасност на храните - това включва проверките по 
празниците, в началото на учебната година, проверки по сигнали и жалби. Съставени са над 800 акта за нарушения, над 
5500 разписания, затворени са близо 50 търговски обекта. Възбранени и насочени за унищожаване са над 650 тона храни, 
посочи още той. 
Няма сериозни отклонения от качеството на храните в зимните ни курорти, там не са установени сериозни проблеми, увери 
Иван Шиков. 
 
БНР 
 
√ Президентът ще връчи тази сутрин третия мандат на БСП 
Три месеца и половина след предсрочните парламентарни избори и след два неуспешни опита за формиране на 
правителство на първите две формации - ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ - парламентарната рулетка се завърта за 
трети и последен път. 
Тази сутрин президентът Румен Радев връчва третия проучвателен мандат за съставяне на кабинет. Ще го получи 
парламентарната група на „БСП за България“. Държавният глава избра левицата сред пет парламентарни формации. В 
ръцете на БСП е и последната възможност за формиране на правителство в това Народно събрание. След като получи 
папката левицата трябва да реши дали да номинира кандидат за премиер, като в Конституцията не е записан срок за това. 
Лидерът на партията Корнелия Нинова вече декларира, че БСП ще подходи отговорно и ще положи всички усилия, за да 
има редовен кабинет. 
На заседание тази седмица левицата ще решава от кои формации и по какви теми ще търси подкрепа за формиране на 
правителство. 
За последните близо две години БСП получава четвърти шанс да състави кабинет - в различни Парламенти – все с третия 
мандат. 
През май 2021 година левицата взе и веднага върна последния мандат, което сложи край на 45-ото Народно събрание. 
Ситуацията се повтори и в 46-ия Парламент, когато БСП взе и след десет дни върна на президента третия мандат без да 
излъчва премиер. Така се случи и през юли миналата година, след като кабинетът на Кирил Петков беше свален с вот на 
недоверие и се провалиха първите два опита за съставяне на кабинет. 
Левицата получи третия мандат, но не събра подкрепа и след 10 дни върна празна папката на президента, с което беше 
сложен край и на 47-ото Народно събрание.   

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-ikonomikata-zatvaryaneto-na-vaglishtnite-centrali-bi-oznachavalo-deindustrializaciya-na-balgariya-1220161news.html
https://bntnews.bg/news/direktorat-na-babh-dezinfekciyata-po-granicata-s-turciya-tryabva-da-prodalzhi-1220330news.html
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За момента повечето формации в настоящия парламент са скептични за формирането на правителство с мандата на БСП и 
в 48-ото Народно събрание. Ако и последният опит се провали, президентът ще трябва да разпусне парламента, да назначи 
служебно правителство и да насрочи дата за нови парламентарни избори. 
 
√ Очакват се първи разговори с ЕК за промените в българския ПВУ в частта енергетика 
Тази седмица се очаква да се проведе първи разговор с представители на Еврокомисията за промените в Националния 
план за възстановяване и устойчивост в частта енергетика. 
В петък служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов обяви, че ден по-рано България 
е информирала Брюксел за решението на Народното събрание, с което Министерският съвет беше задължен да направи 
промените в Плана. 
 
√ Унгарският външен министър пристига на визата в София 
Министърът на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто ще бъде на работно посещение в България по 
покана на служебния министър на външните работи Николай Милков. 
Последващото задълбочаване на стратегическото партньорство в различни области от взаимен интерес, последиците от 
продължаващата руска агресия срещу Украйна, както и сътрудничеството между България и Унгария в рамките на ЕС и 
присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство, се очаква да бъдат сред акцентите по време на срещата 
на двамата министри, съобщават от външното ни министерство. 
В рамките на посещението на министъра на външните работи и търговията на Унгария у нас са предвидени срещи  с 
държавния глава Румен Радев и служебния министър на енергетиката Росен Христов. 
 
√ България и Гърция ще подпишат скоро меморандум за нефтопровод Александруполис – Бургас 
България и Гърция ще подпишат скоро меморандум за проекта за нефтопровод Александруполис - Бургас. Това обяви 
служебният министър на енергетиката Росен Христов след разговори с гръцкия му колега Костас Скрекас. Министър 
Христов присъства на официалното стартиране на изграждането на газова електроцентрала в Александруполис. 
Очаква се експлоатацията на централата да започне в началото на 2026 година с възможност за снабдяване с 
електроенергия на България и Северна Македония, заявиха експертите по време на откриването. 
Газът за централата ще бъде от новостроящия се терминал за втечнен газ там, в който България има 20 процента дялово 
участие и резервиран капацитет от 1 милиард кубични метра на година. 
 
√ Зачестяват опитите за измами с цел източване фондовете на Държавното обществено осигуряване 
Зачестяват опитите за измами, с които да се източват фондовете на Държавното обществено осигуряване. Всяка година в 
така нареченият „ черен “ списък с осигурители подали неверни данни, Националният осигурителен институт добавят 
повече фирми, отколкото в предходна година а служителите на институцията успяват да предотвратят измами за десетки 
милиони левове. 
Стотици опити за източване фондовете на Националния осигурителен институт се правят ежегодно с фалшиви документи 
- за несъществуващ стаж или доход с цел да се отпусне пенсия, или тя да е в по-висок размер, или пък да се платят по-
високи обезщетения. 
Георги Терзийски, началник-отдел в НОИ, сподели част от разкритите опити за измама: 
"Лице подава заявление за отпускане на пенсия, в случая Кюстендил. Представя и трудова книжка с вписан трудов стаж в 
дружеството, където би трябвало да е работило, но би трябвало, защото попълненият в документа период е с начало 2 
години и 4 месеца преди регистриране на самото дружество. Имаме случаи, в които лице твърди, че е работило в 
дружество, което още не е създадено. Това граничи и с наглост, и с наивност. Друг кандидат - известният формуляр УП 3 за 
доказване на осигурителен стаж. Говорим за 97-ма, но самият документ е попълнен на бланка, която е утвърдена чак през 
2006-та година. Териториално поделение на НОИ в Перник. Десетина случаи, в които са представени документи, които са 
издадени от една от гордостите на социалистическото локомотивостроене. Според тези документи, част от лицата са 
работили при условията на Първа категория труд, преди да са навършили пълнолетие, и същевременно са били ученици в 
редовна форма на обучение, тоест те са се трудили в това предприятие преди да са навършили 18 години, преди да е 
минал абитуриентският им бал, което е ясен абсурд". 
Всеки опит за измама се подава към прокуратурата, но директорът на Дирекция "Пенсии" в осигурителния институт 
Любомира Язаджиева допълва, че междувременно следва отнемане на неправомерно придобити права: 
"От пенсиите могат да се правят удръжки за възстановяване на неоснователно получавани от лицата суми за осигурителни 
плащания, които могат да са и краткосрочни обезщетения и пенсии". 
За 2021 година НОИ е събрал 3,3 милиона лева неправомерно изплатени за пенсии обезщетения, а за първите 10 месеца 
на миналата година - 2 милиона и 926 хиляди лева. 
 
√ Кои са най-големите "донори" у нас на работна ръка за чужбина 
Единадесет области у нас са най-големите "донори" на работна сила за чужди държави, основно от Европейския съюз. Над 
5 процента от населението в тях е емигрирало в чужбина през последните 10 години, сочат данните от проучване на 
„Главна инспекция по труда" в рамките на трансграничния проект, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. 
Почти всички напуснали страната ни очакват, по-високо възнаграждение в чужбина. 
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Над 5 на сто от населението на  Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Разград, Сливен, Смолян, Търговище, 
Хасково е заминало зад граница през последните 10 години. 
Предпочитани са основно държави от Европейския съюз. Водещи са Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, 
Белгия, Австрия, Франция и Чехия. 
Основна причина за търсенето на работа в чужбина е заплащането. 
Близо 96 на сто от трудовите емигранти заминават с очакване за по-високи заплати от тези в страната ни и се надяват да 
натрупат спестявания, които ще им помогнат в бъдеще. Според проучването тази мотивация не зависи от образование, 
материално положение и населено място. 
Икономическите емигранти са на възраст между 18 и 55 години, като преобладават активните българи на над 30 години. 
Според изследването през последните години делът на хората, които заминават зад граница, бележи тенденция на спад. 
Като част от причините за това се посочват наложените ограничения покрай коронавируса и рецесията в Европа в резултат 
на пандемията и на войната в Украйна. 
 
√ До 31 януари се удължава срокът за предоставяне на ваучерите за украинците с временна закрила у нас 
До 31 януари се удължава срокът за предоставяне на ваучерите от 100 лева за украинските граждани у нас, които са със 
статут на временна закрила, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. 
Оттам напомнят, че ваучерите могат да се използват в търговската мрежа в цялата страна за закупуване на храни и стоки 
от първа необходимост. 
 
√ Солиден ръст на българския износ и внос с над 40% през първите 11 месеца на 2022 г. 
Общият български износ и внос на стоки към и от Европейския съюз и трети страни продължава да нараства силно през 
първите единадесет месеца на 2022 г., и в частност през ноември, на фона на продължаващата руската военна инвазия в 
Украйна и свързаните с нея нарушени вериги на доставки и все още високата инфлация у нас и в цяла Европа, показват 
предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 
През ноември 2022 г. общият български износ нараства на годишна база с 35% до 8,4546 млрд. лева. Общият внос в нашата 
страна пък се повишава с 29,1% до 9,7575 млрд. лева. Общото външнотърговско салдо през ноември остава отрицателно 
и достига 1,3029 млрд. лева, показват данните на НСИ. 
За първите единадесет месеца на настоящата година износът на стоки от България нараства с 40,2% до 87,4604 млрд. лева 
спрямо същия период на 2021 г., докато вносът на стоки в нашата страна скочи с 44,1% до 99,9853 млрд. лева, а общото 
външнотърговско салдо за периода януари - ноември 2022 г. е на дефицит от 12,5249 млрд. лева. 
Износът на стоки от България в посока останалите страни от ЕС нараства през ноември с 29,2% спрямо година по-рано, 
докато към трети страни растежът на българския износ се ускорява до 48,6%. Вносът от Европейския съюз пък се увеличава 
с 27,2%, а от трети страни нараства с 31,9 на сто. 
За първите единадесет месеца на 2022 г. износът на стоки от България в посока ЕС се повишава с 41,3% спрямо същия 
период на 2021 г., а към трети страни - с 38%. В същото време вносът в България от ЕС през периода януари - ноември 2022 
г. нараства с 31,8% спрямо същия период година по-рано, а от трети страни - с 62,8 на сто. 
 
√ ЕК търси начини да отговори на плана на САЩ за зелени субсидии 
Комисарят по конкуренцията на ЕС се консултира с държавите членки относно начините за по-нататъшно разхлабване на 
контрола върху държавната помощ в отговор на неотдавнашните мерки, въведени в САЩ като част от програмата за зелени 
стимули. 
В писмо, изпратено до министрите в петък, еврокомисарят Маргрете Вестагер посочва, че "конкурентоспособността на 
Европа" е изправена пред множество предизвикателства, включително натиск да реагира на неотдавнашното 
законодателство на САЩ, което, според нея, "рискува да примами някои от нашите бизнеси в ЕС и преместване на 
инвестиции в САЩ", съобщава "Файненшъл таймс". 
Вестагер има предвид Закона за намаляване на инфлацията на САЩ, който се отнася до субсидии и данъчни кредити за 
зелени технологии и производство. 
"За да се противопоставим на този риск, предлагаме промени във временната рамка за държавна помощ, за да помогне 
на страните и техните компании да стимулират зеления преход, "без да застрашават равните условия на конкуренция", 
посочва тя. 
Нейните забележки идват седмици, след като председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен писа до 27-те лидери на ЕС, за 
да им каже, че Комисията планира "да коригира нашите правила за държавна помощ за няколко години, за улесняване на 
публичните инвестиции", докато разгръща планове за заеми в подкрепа на разходите в целия Съюз. 
Вестагер консултира държавите членки относно начините за бързо проследяване на начина, по който правителствата 
предоставят публични средства на компании, работещи по екологичните цели, определени от Европейската комисия.  
Тя също така пита страните членки как смятат, че блокът може да намери "баланс" между "необходимостта от 
предоставяне на допълнителна гъвкавост", така че компаниите да не виждат необходимостта да напуснат ЕС, но и да 
избегнат "вредни надпревари за субсидии". 
 
√ "Фич" повиши прогнозата си за лихвите на ЕЦБ 
Fitch Ratings обяви в петък, че е повишила прогнозата си за лихвените проценти на Европейската централна банка, тъй като 
ЕЦБ изрази своята загриженост относно натиска върху основната инфлация. 
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"Сега смятаме, че ЕЦБ ще повиши своята лихва по рефинансиране до 4% до май 2023 г. при предишна наша оценка за ниво 
от 3%, а лихвата по депозитите ще достигне 3,5%", каза кредитната агенция. 
"Фич“ посочи, че ще има общи повишения на лихвите на ЕЦБ с 150 базисни пункта през първата половина на 2023 г., 
започвайки с по 50 базисни пункта на срещите на централната банка на 5-и февруари и на 16-и март. 
 
√ В Германия бе открит вторият плаващ терминал за втечнен природен газ 
В присъствието на канцлера Олаф Шолц в Германия бе открит вторият в страната плаващ терминал за втечнен природен 
газ. 
Платформата е разположена в град Лубмин, на брега на Балтийско море, предаде Асошиейтед прес. 
Очаква се през следващите месеци да бъдат пуснати в експлоатация още няколко подобни съоръжения. 
Германското правителство взе решение за изграждането им броени дни след началото на руската инвазия в Украйна, за 
да намали зависимостта на страната от доставките на "Газпром". 
Терминалите са част от усилията на Берлин за предотвратяване на енергийната криза, които включват също така временно 
активиране на стари въглищни електроцентрали, както и удължаване на срока на експлоатация на последните три атомни 
електроцентрали в страната. 
 
√ Германската икономика нарасна с 1.9% през 2022 г. 
Въпреки инфлацията, енергийната криза, войната в Украйна и продължаващите проблеми с доставките германската 
икономика отбеляза растеж през миналата година. 
Брутният вътрешен продукт е нараснал с 1,9 %, обяви Федералната статистическа служба въз основа на първа оценка. 
Заради енергийната криза обаче икономиката не успя да се изравни с тази от 2021 г., когато нарасна с 2,6 % - въпреки 
проблемите с доставките и пандемията от корона. 
"През 2022 г. цялостната икономическа ситуация в Германия беше повлияна от последиците от войната в Украйна и 
изключително големите увеличения на цените на енергията“, заяви пред пресата д-р Рут Бранд - президент на Федералната 
статистическа служба. 
"Имаше също така сериозен недостиг на материали и затруднения в доставките, масово покачване на цените, например 
на храните, недостиг на квалифицирана работна ръка и продължаващата, макар и отшумяваща пандемия от Covid-19. 
Въпреки че тези трудни условия продължават, германската икономика като цяло успя да се представи добре през 2022 г.", 
посочи още той. 
През 2022 г. БВП е бил с 0,7% по-висок, отколкото през 2019 г., годината преди началото на кризата с коронавирусната 
пандемия. 
 

Графика на годишния БВП 

 
 
Частното потребление отново беше основният двигател на растежа, повишавайки се през миналата година с 4,6%, докато 
дълготрайните инвестиции се повишиха с едва 0,2%, а публичните разходи = с 1,1 на сто. В същото време нетното външно 
търсене се отрази негативно на БВП, тъй като вносът нарасна повече от износа. Дейността в сферата на услугите отбеляза 
експанзия, докато производственият сектор стагнира, а производството в строителството се сви за втора поредна година. 
 
√ Изненадващо нарастване на британската икономика през ноември 
Британската икономика изненадващо е отбелязала растеж от 0,1% през ноември, отчасти заради световното първенство 
по футбол, което поставя под съмнение прогнозите, че страната вече е в рецесия. 
Данни на националната статистика ONS показват, че брутният вътрешен продукт е нараснал с 0,1%. Експертите отчитат, че 
пъбовете и ресторантите са допринесли растежа на икономиката, тъй като повече хора са излезли навън да гледат 
мачовете от световното първенство по футбол в Катар. 
В същото време обаче се отчита и рязко забавяне спрямо растежа през октомври с 0,5%, отчасти заради стачките в различни 
сектори, които станаха по-интензивни през декември. 
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Изненадващото, макар и леко, подобряване на икономическите показатели обаче сега повдига въпроса дали 
Великобритания е в рецесия или не. Както отбелязват икономистите, има рецесия, когато икономиката се свива две 
поредни тримесечия. През второто тримесечие на миналата година от юли до септември икономиката се сви с 0,3%, така 
че ако това се повтори и за последното тримесечие от октомври до декември – рецесията ще бъде факт. Това обаче ще 
стане ясно на 10 февруари, когато излязат данните за декември. 
 
√ "Сънди телеграф": Индия е "заден вход" за внос на руски петрол във Великобритания 
Индия служи като "задна вратичка" за внос на руски петрол във Великобритания, показват нови данни, изнесени от вестник 
"Сънди телеграф", което е в разрез с усилията на Лондон да ограничи финансирането на Кремъл. 
Британските търговци на енергия са увеличили вноса от най-голямата рафинерия в Индия, която пък е увеличила вноса на 
суров петрол от Русия. 
Това означава, според вестника, че купувачите са заменили част от вноса директно от Русия с внос от рафинерии, 
захранвани от Русия, а това е косвена подкрепа за руския износ. Подобна верига за доставки е напълно законна според 
правилата на Обединеното кралство, но данните породиха опасения, че британските усилия за спиране на паричните 
средства за Кремъл отиват напразно. 
Олег Устенко, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че компаниите се възползват от слабостите 
в режима на санкции. 
"Сънди телеграф" цитира Устенко да казва, че Обединеното кралство трябва да затвори "вратичките, които вредят на 
подкрепата за Украйна, което позволява на "кървавите изкопаеми горива" да продължават да текат през украинските 
граници. Китай и Индия увеличиха покупките на руски петрол с отстъпка, избягвани от някои търговци на Запад от началото 
на руското нахлуване в Украйна. 
Гигантската рафинерия Джамнагар на западното крайбрежие на Индия е получила 215 доставки на суров петрол и мазут 
от Русия през 2022 година, което е четири пъти повече като обем, отколкото е купила през 2021 година, показва анализ на 
организацията Global Witness. 
В същото време Обединеното кралство е внесло чрез 29 доставки 10 милиона барела дизел и други рафинирани продукти 
от Джамнагар от началото на войната в сравнение с 4 милиона барела през 2021 година. Сред купувачите са компании 
като "Шел" и "Бритиш петролиум". 
 
√ САЩ могат да затегнат контрола върху американските инвестиции в Китай 
Администрацията на президента Джо Байдън е близо до издаване на изпълнителна заповед, която да засегне 
инвестициите, направени от инвеститори от Съединените щати в Китай. 
Според информация, публикуван в четвъртък от американското новинарско онлайн издание Axios, до окончателното 
решение все още има няколко месеца, тъй като федералното правителство иска първо да се консултира със съюзниците 
на САЩ. Ако подобно решение бъде прието, това ще изостри отношенията между Вашингтон и Пекин, тъй като ще въведе 
по-строги регулации и контрол върху компаниите, подкрепящи китайски проекти. 
В основата на това предложение стоят съветникът по националната сигурност Джейк Съливан и министърът на финансите 
Джанет Йелън, за които се твърди, че от средата на декември насам те се консултират с частния сектор и индустрията на 
финансовите услуги по този въпрос. 
 
√ МВФ: Икономическата фрагментация може да коства до 7% от световното производство 
В понеделник управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева посочи в своя публикация 
в блог, че сериозно фрагментиране на световната икономика може да струва между 0,2% и 7% от глобалното производство. 
Според Георгиева общото въздействие вероятно би било още по-значително. В допълнение към търговските ограничения 
и бариерите пред разпространението на технологии, фрагментацията може да се усети в миграционните потоци и 
намаляването на международното сътрудничество, отбеляза шефът на МВФ. 
Тя добави, че решението на тези проблеми е "да се съсредоточим върху това, което е най-важно: търговия, дълг и действия 
в областта на климата". 
"Международната търговска система трябва да бъде укрепена. В този смисъл дискусиите в Давос (по време на Световния 
икономически форум) ще бъдат обнадеждаващ знак, че можем да се движим в правилната посока и да насърчим 
икономическата интеграция, която носи мир и просперитет на всички", заключи Кристалина Георгиева. 
 
√ S&P Global: Вдигането на лихвите може да увеличи глобалните разходи по заеми с 8,6 трлн. долара 
Повишаването на лихвените проценти от страна на централните банки по света може да натовари глобалните 
кредитополучатели с 8,6 трлн. долара допълнителни разходи за обслужване на техните задължения през следващите 
години, прогнозира в петък компанията за финансова информация и анализи S&P Global, предупреждавайки за забавяне 
на икономическата активност в резултат на това, съобщава Ройтерс. 
Водещите централни банки осъществиха повишения на лихвените проценти с рекордните 2700 базисни пункта (с 27%) през 
2022 г., за да овладеят високата инфлация, което води до нарастване на опасенията, че по-високите разходи за заеми могат 
да предизвикват глобална рецесия. 
"По-високите лихвени разходи вече натоварват по-слабо кредитоспособните правителства и корпорации, както и 
домакинствата с по-ниски доходи“, се казва в доклад на S&P Global. 
Изискваната бизнес възвръщаемост от нови проекти се покачва заедно с разходите по дълга  в тенденция, която ще 
"намалят бъдещите обеми на бизнес активност", посочва S&P Global. 



9 

 

"Повишаващите се лихвени проценти и забавящите се икономики правят дълговата тежест по-тежка. "За да се смекчи 
рискът от финансова криза, може да са необходими компромиси между харчене и спестяване", добавя S&P Global в 
доклада, публикуван преди Световния икономически форум следващата седмица в Давос, Швейцария. 
S&P Global базира оценката си за допълнителни лихвени плащания от 8,6 трлн. долара, като компанията приложи 
увеличение от три процентни пункта към глобалния дълг на стойност 300 трилиона долара. Около 65% от допълнителните 
разходи за обслужване на дълга ще бъдат платени по облигации и заеми с фиксиран лихвен процент, тъй като те са били 
рефинансирани "с течение на времето", се казва в доклада. 
Компанията също така прогнозира, че съотношението глобален дълг към БВП, което е маркер за риска от ливъридж във 
финансовата система, може да се повиши при по-лошия сценарий до 391% към 2030 г. от 349% през юни 2022 г. 
Чрез анализа си S&P Global се присъединява към предупреждения от политици и международни институции за 
въздействието на по-високите разходи за обслужване на дълга върху крехките икономики и компании, както и върху 
домакинствата в затруднено положение. 
Миналия месец президентът на Световната банка Дейвид Малпас каза на конференция на Ройтерс, че най-бедните страни 
в света сега дължат 62 млрд. долара годишни разходи за обслужване на дълга на официалните кредитори, което е 
увеличение от 35% в рамките на 2022 г., предизвиквайки опасения относно неконтролирана тенденция на просрочване на 
задълженията. 
 
√ В Давос започва ежегодният Световен икономически форум 
В Давос започва ежегодният Световен икономически форум. Тази година водеща тема ще бъде руската война в Украйна, 
както и икономическото възстановяване след световната пандемия от Covid-19. Климатичните промени и търговските 
отношения също са сред водещите теми на форума, който по традиция събира световните лидери. 
По традиция първият ден от форума е посветен на откриващата церемония, но във вторник се очаква речта на 
председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. За същия ден е насрочен първият панел, посветен на 
европейската отбрана, в който ще участват президентите на Полша Анджей Дуда и на Латвия Гитанас Науседа – ключови 
съюзници на Украйна във водената от Русия война. 
В продължаващия до 20-ти януари Световен икономически форум се очакват още речи и участия на генералния секретар 
на НАТО Йенс Столтенберг, германския канцлер Олаф Шолц, премиера на Финландия Сана Марин, на Испания – Педро 
Санчес и много други водещи политически фигури. Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина 
Георгиева и президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард също ще бъдат част от участниците в един от 
най-важните световни форуми. 
Освен руската война в Украйна, икономическото възстановяване след пандемията от Covid-19 и климатичните промени ще 
бъдат във фокуса на внимание на делегатите. Търговските взаимоотношения също ще бъдат коментирани в Давос, където 
се очаква и участието на ръководителя на Световната търговска организация Нгози Оконждо-Ивеала. 
 
Investor.BG 
 
√ Фонд "Земеделие" ще отпусне 8 млн. лева помощи за пръскане срещу вредители 
Предстои институцията да изготви указанията за кандидатстване по схемата за подкрепа 
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2023 г. в размер на 8 млн. 
лева по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение 
на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, 
съобщават от Фонда. 
До влизане в сила на новите схеми за държавни помощи, съгласно законодателството за държавните помощи за периода 
2023-2029 г., се предвижда сега действащата схема да се прилага до 30 юни т. г. 
Помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта. Той обхваща периода от преминаване на студовете до 
набъбване на плодните пъпки. Средствата, които се предоставят за втория етап, покриват част от разходите на овощарите 
и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента в периода на масов листопад. 
Подпомагането се предоставя за закупени с разходооправдателни документи препарати за борба с вредителите. През 2022 
г. са подпомогнати 3 444 стопани за пролетни третирания с продукти за растителна защита и 2 665 за есенни, като са 
получени общо над 7,3 млн. лева по помощта. 
Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на вредителите по трайните насаждения (семкови и 
костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза). 
Фонд „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието, ще изготвят указанията за 
кандидатстване по помощта. 
 
√ Любомир Кючуков: Вървим към война на изтощение в Украйна, в която се изтощава и Европа 
В Европа няма антивоенни протести, но има социални, свързани с войната, всички са губещи от войната на 
изтощение, казва директорът на Института за икономика и международни отношения 
Има поне три държави, които обективно печелят от войната в Украйна и това са Китай, Турция и САЩ. Очевидно вървим 
към война на изтощение, в която обаче се изтощават освен двете воюващи страни, така и Европа като цяло. На първо място 
всички се изтощават икономически, но това създава и социално напрежение, което може да предизвика обществен натиск, 
който да доведе до прекратяване на конфликта.  Това каза Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и 
международни отношения, в предаването "Клуб Investor” по Bloomberg TV Bulgaria. 

https://www.bloombergtv.bg/a/20-klub-investor/114366-kitay-sasht-i-turtsiya-sa-golemite-pechelivshi-ot-voynata-v-ukrayna
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След началото на войната НАТО се консолидира около САЩ и вече никой не говори за мозъчна смърт на Алианса. Войната 
в Украйна помага до голяма степен за това Русия и Европа взаимно да се неутрализират, което освобождава ръцете на 
САЩ да се съсредоточат върху противоборството с Китай, който е другата печеливша страна. Не трябва да се пропуска и 
фактът за всичко това, което американската военна и енергийна промишленост получи като възможности за пазари. Китай 
също печели и то много, защото страната беше извадена от неуютната позиция да бъде лидер на авторитарните режими. 
Китай защитава своите интереси и не подкрепя както Русия, така и санкциите срещу Русия. Китай става търсен и приемлив 
партньор, а същото го прави и Ердоган. Турският президент беше единственият, който успя да застане до генералния 
секретар на ООН Гутериш като посредник при сделката за украинското зърно, припомни събеседникът. 
Наблюдаваме относително стабилизиране на фронтовата линия във войната в Украйна с атаки и контраатаки от другата 
страна, а Русия се стреми да овладее тези територии от четирите области,  вече присъединени към нея, които все още не 
са овладени, отбеляза гостът.   
„По-важното е, че това е поредният епизод на една война, на която не се вижда краят...В нито една от страните няма 
готовност и желание да се върви към мирни преговори...Очевидно вървим към война на изтощение, в която обаче се 
изтощават освен двете воюващи страни и Европа като цяло”, посочи Кючуков. 
По думите на събеседника всички са губещи от войната на изтощение и следват  - при оптимистичен сценарий, още месеци, 
в които ще последва същото,  което се случва вече 11 месеца. На първо място всички се изтощават икономически, но това 
създава и социално напрежение, което може да предизвика обществен натиск, който да доведе до прекратяване на 
войната. 
„В Европа няма антивоенни протести, но има социални, свързани с войната. Протестите са срещу резултатите от войната, 
а не срещу причината. Те оказват своето влияние върху елитите и правителствата”. 
Коментирайки въпроса дали конфликтът ще бъде ограничен до територията на Украйна, събеседникът посочи, че не вижда 
реална опасност  от директно включване на страна членка на НАТО в конфликта.  Аз обаче непрекъснато си задавам 
следния въпрос, каза Кючуков: „Какво ще се случи, когато следващата ракета, която падне на територия на страна членка 
на НАТО и убие нейни граждани, бъде не украинска, а руска”. Тогава очевидно рискът ще бъде много по-голям и нашата 
реакция съвсем няма да бъде толкова успокояваща, подчерта събеседникът. 
По думите му властта на Путин към момента не е под въпрос и не се наблюдава натрупване, което да доведе до промяна 
в Русия. 
Целия разговор може да видите във видеото на сайта на Bloomberg TV Bulgaria. 
 
√ Франция иска от ЕС да подготви мащабна стратегия "Произведено в Европа" 
Париж иска от Брюксел цялостно да преразгледа подхода си за насърчаване на индустрията  
Правителството на Франция е предприело цялостно преразглеждане на подхода на Европейския съюз (ЕС) за насърчаване 
на индустрията и предлага широкообхватна стратегия „Произведено в Европа“, за да се противопостави на мащабните 
американски субсидии, според документи, с които Politico.eu разполага. 
В писмо от 9 януари френското правителство призовава ЕС да ускори производствените цели, да отслаби правилата за 
държавна помощ, да създаде спешен фонд за суверенитет и да мобилизира инструменти за търговска защита, пише 
медията. 
Всичко това е в отговор на законопроекта в САЩ за намаляване на инфлацията, който включва субсидии, благоприятни за 
климата, за 369 млрд. долара. 
Предложението следва обещанието на френския президент Еманюел Макрон блокът да постигне напредък по стратегията 
„Произведено в Европа“. Кампанията се превърна в точка на търкания в рамките на ЕС – докато много страни подкрепят 
начинанието на Франция на теория, няма особено съгласие относно това как точно да се реализира на практика. 
Производствени цели 
В писмо от Генералния секретариат на Франция по европейските въпроси се посочва, че ЕС трябва да разработи нови 
производствени цели „за намаляване на нашите зависимости“ в чувствителните сектори. „Много конкретно, Съюзът трябва 
да си постави производствени цели, които да бъдат постигнати до 2030 г.“, пише в документа. 
Основа на тези нови цели трябва да е законопроектът за чиповете. Той е част от по-широките усилия на ЕС да гарантира, 
че Европа не трябва да разчита на страни като Китай за производството на чипове, които са в основата на съвременните 
технологии. 
Блокът също така бързо преосмисля как да купува енергоносители заради войната на Русия в Украйна. 
В писмото се казва, че ЕС трябва да предприеме „реформи за опростяване и ускоряване на процедурите за издаване на 
разрешения за инсталиране на нови производствени обекти“, както и цялостна реформа на енергийния пазар, която може 
да подпомогне решенията за производство и инвестиции на компаниите. 
Държавна помощ 
Европейската комисия също в момента е в процес на преразглеждане на своите правила за спешна държавна помощ. 
Традиционно ЕС не е склонен да предлага държавна помощ, освен ако не става въпрос за екстремни обстоятелства. В 
писмото си обаче Франция настоява, че Брюксел трябва да започне „целенасочена подкрепа – чрез субсидии или данъчни 
кредити – въз основа на критерии, определени нагоре по веригата, в ограничен брой сектори“. 
Тези сектори - казват французите - могат да включват фотоволтаици, батерии, водород и критични материали. Писмото 
също предлага прекратяване на облекчаването на тези правила за държавна помощ едва през 2030 г. 
В документа се допълва, че някои малки и средни предприятия трябва да бъдат освободени от лимитите за държавна 
помощ, особено ако участват като партньори в програмата на ЕС за важни проекти от общ европейски интерес. Париж 
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настоява също така праговете за уведомяване за помощ за екологични проекти или проекти за декарбонизация да бъдат 
увеличени до 20 млн. евро на компания и на проект. 
Фонд за суверенитет 
Франция също така предлага създаването на фонд за спешни случаи, подкрепен от пари от фонда за възстановяване на ЕС 
след пандемията и REPowerEU – рамката за финансиране на блока за диверсификация на инвестициите от руските 
изкопаеми горива. 
Писмото препоръчва преразпределяне на 365 млрд. евро, „които все още не са изплатени, като приоритет към сектори, 
които са стратегически за европейската индустрия“. От 221 млрд. евро заеми, които остават да бъдат разпределени, 
страните от ЕС „трябва да могат да дадат приоритет на стратегически европейски индустриални сектори“. 
Спешният фонд за суверенитет трябва да заработи преди края на 2023 г., настоява още Франция. 
Французите обаче са предпазливи, за да гарантират, че нов приток на държавна помощ няма да разруши прехваления 
единен пазар на ЕС. Страхът е, че разхлабването на правилата за държавна помощ може да предложи предимство на 
страните от блока с по-дълбоки джобове. 
За да противодейства на това, Франция предлага повторение на SURE, общ дългов инструмент, използван в началото на 
пандемията, който предлагаше на страните изгодни заеми. 
 
√ Андрий Бабиш и Петр Павел ще се борят за президентския пост в Чехия 
Двамата отиват на втори тур с малка преднина на Бабиш, която социолозите предричат, че той ще изгуби на 
балотажа 
Милиардерът и бивш премиер на Чехия Андрей Бабиш най-вероятно печели с много малка преднина първия тур на 
президентските избори в страната, предава Ройтерс. 
На второ място в надпреварата е пенсионираният генерал Петр Павел, с когото Бабиш ще се състезава на втория тур от 
вота след две седмици, показват частичните резултати от преброяването в над 90% от избирателните райони, допълва 
агенцията. 
Президентът в Чехия има значителни правомощия при назначаването на министър-председател, управител на 
централната банка и на съдии за Конституционния съд в страната. Президентът е и главнокомандващ на армията, както и 
има известна тежест в областта на външните работи на Чехия. 
Резултатите от преброяването в 93,5% от районите показват, че Бабиш печели 35,8% пред Павел, който получава 34,6%. 
Очаква се разликата да намалее още повече, тъй като преброяването в някои по-големи градове, където Павел се 
представи по-силно по време на кампанията, ще се проведе последно. 
Както Павел, бивш началник на генералния щаб и председател на военния комитет на НАТО, така и опозиционният лидер 
Бабиш, който беше министър-председател през 2017-2021 г., вероятно биха били по-прозападни от отиващия си президент 
Милош Земан, който насърчаваше по-тесни връзки с Китай и Русия до нахлуването на руските войски в Украйна. 
Петр Павел е силно прозападен и подкрепя по-нататъшната военна помощ за Украйна, както и приемането на еврото. 
Бабиш, който изгради империя за химикали, земеделие и медии, сега регистрирана в доверителни фондове, не би донесъл 
съществени промени, тъй като споделя топлите отношения на Земан с унгарския президент Виктор Орбан, който е в 
противоречие с партньорите от Европейския съюз относно върховенството на закона. 
Бабиш се изказва против и предоставянето на повече военна помощ за Украйна. Сегашното дясноцентристко правителство 
е сред най-верните поддръжници на Киев на Запад. 
Павел определя Бабиш като популист и смята, че той е заплаха за Чехия. „Опасността е да започнем да се плъзгаме не само 
към популизма, но и да започнем да се отклоняваме от курса, който следвахме през последните 230 години - ясно 
продемократичен, прозападен, проевропейски“, коментира той, след като станаха известни частичните резултати. 
Социолозите дават на Павел предимство пред Бабиш на втория тур, тъй като той най-вероятно ще привлече гласовете на 
много от хората, подкрепили другите шестима кандидати. 
На трето място е професорът по икономика Данусе Нерудова с 13,9%. Тя призна поражението и поздрави Павел, като каза, 
че ще се срещне с него, за да му предложи подкрепа. Пред поддръжници тя определи Андрей Бабиш като „голямо зло“.  
Бабиш се яви на изборите с подкрепата на Земан, като обеща да окаже натиск върху кабинета да предостави повече помощ 
на домакинствата и да наложи проверки на коалицията, която има мнозинство и в двете камари в парламента. 
Някои гласоподаватели са разочаровани, че три десетилетия след края на управлението на комунистическата партия 
победителите на първия тур са били членове на тази управляваща партия преди края на управлението ѝ през 1989 г. 
Павел започва военната си кариера през 80-те години на миналия век и преминава обучение за военно разузнаване. Бабиш 
е работил във външна търговия и е бил регистриран като информатор на тайната полиция, което той отрича. 
Докато беше министър-председател, Бабиш беше установен в конфликт на интереси от Европейската комисия заради 
субсидии, изплатени на неговата бизнес империя Agrofert. Той бе оправдан тази седмица по дело за измама със субсидии 
от ЕС. 
 
√ Меката зима в Европа: Благословия за енергетиката, но проклятие за земеделието 
Заради липсата на сняг намаляват и източниците на вода за земеделието, което свива добивите и увеличава 
разходите за фермерите 
Ако зимата е топла, фермерът ще е беден – това гласи стара германска поговорка. 
Рекордно високите температури в Европа през зимата досега може и да помагат да се предотврати енергийна криза, но 
не предвещават нищо добро за фермерите и цените на храните, пише Politico. 
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С високи температури от близо 20 градуса по Целзий в части от Полша и над 25 градуса в Испания, седем европейски страни 
регистрираха най-високата си януарска температура на Нова година. 
Освен че тревожи учените по климата, това тревожи и фермерите в Европа. Без сняг селското стопанство страда, както 
предупреди най-голямата фермерска асоциация в Италия Coldiretti. 
Ниските температури понижиха цените на енергията, което е добра новина за потребителите, които бяха засегнати от скок 
на разходите след нахлуването на Русия в Украйна и санкциите на ЕС в отговор. Топлата зима обаче рискува да ограничи 
добивите на реколтата във време, когато фермерите се борят и с недостиг на торове – отново заради войната, а и още не 
са се възстановили от сушата от миналото лято. 
Това оказва натиск върху и без това растящите цени в на храните в региона, които се задържат на рекордно високи нива, 
дори когато общата инфлация забавя ръста си. 
Когато температурите се повишат твърде високо, цените на храните ги следват, според скорошно изследване на Пол 
Грифин, професор в UC Davis Graduate School of Management в Калифорнийския университет, който е изследвал 
икономическото и финансово въздействие на екстремното време. 
Фалшива пролет 
В германската провинция Саксония-Анхалт температурата се повиши от минус 20 градуса по Целзий до плюс 17 градуса в 
рамките на две седмици през декември. „Никога преди не съм виждал подобно нещо. Това е пълна лудост“, коментира 
33-годишният фермер Карл-Филип Бартмер. 
Главният му страх е, че нестабилността на температурите ще подмами посевите му от зимна пшеница и ечемик да покълнат 
рано. 
Току що покълналите култури са по-уязвими на щети от замръзване. Ако мекото време се задържи, това няма да е проблем, 
но зимата все пак не е свършила. Следващата седмица в северозападната част на Европа температурите трябва да паднат 
под сезонните норми според прогнозите. Бертмер се притеснява, че може да изгуби до 70 процента от посевите от зимен 
ечемик и пшеница, засети на неговите 3 хил. ха земя. 
В цяла Европа, с изключение на Исландия, са регистрирани температури над средните. Общо 11 държави са преживели 
най-топлата си година в историята през 2022 г., показват статистически данни. 
Овощните култури, като ябълки, круши, сливи, кайсии, череши и грозде, също са особено уязвими от щети от замръзване, 
според Ханс-Мартин Фюсел, експерт по уязвимостта към изменението на климата и адаптацията към Европейската агенция 
по околна среда. 
По-топлото и по-непредвидимо време носи и нови вредители и причинява повече цикли от едни и същи вредители, казва 
Лука Гадони от Coldiretti. Това намалява добивите и увеличава разходите на стопаните, добавя той. 
Няма сняг – няма вода 
Най-големият проблем обаче според експертите е, че обширни части от европейските земеделски земи разчитат на водни 
източници, запълвани от снеготопенето. 
Снегът е много добър за напояване на почвата, защото покрива земята и се топи малко по малко, така че водата се 
абсорбира бавно за дълъг период от време, казва Гадони. Проливният дъжд, напротив, често се оттича от повърхността - 
особено когато пада върху суха земя, която е по-малко способна да абсорбира вода. 
Липсата на сняг миналата зима доведе до пресъхване на италианската река По, най-голямата в страната, която минава през 
селскостопанския център на Италия. Последвалото горещо лято усложни проблема, тъй като Адриатическо море запълни 
долното течение на По и солена вода постъпи по напоителните канали. Това повреди и културите, и почвите в региона.  
В цяла Европа 2022 г. беше втората най-гореща година в историята. В Италия например са отчетени 30 процента по-малко 
дъжд и снеговалеж от историческата средна стойност от 1991 г. насам, изчислява Coldiretti. 
Сега, след като нивите в страната останаха сухи заради лятната суша в Европа и водните нива на големи езера като Гарда 
и Комо са намалели повече от половината, италианското селско стопанство се нуждае от сняг, коментира Паоло ди 
Стефано, ръководител на офиса на Coldiretti в Брюксел. 
Заради високите температури тази зима има риск предходната година да се повтори. Дъждът през последните няколко 
месеца от годината донесе известни надежди, но високите зимни температури могат да доведат до неуспех, тъй като 
липсата на сняг рискува да ограничи водоснабдяването за следващия сезон, обяснява Алесандро Калканьо, производител 
на ориз от долината на По. 
Комбинацията от намаляващи добиви и нарастващи разходи във фермите води до по-високи цени за потребителите. При 
повишения на цените на храните ще продължи да расте инфлацията, коментира Грифин, чието изследване показва как, 
когато температурите в Европа надвишат определена точка, бизнесът като цяло страда от спад на производителността и 
продажбите. 
Допълнителният натиск върху цените на храните идва от несигурността, създадена от изменението на климата, тъй като 
Европа не само става по-топла, но и метеорологичните модели стават по-непредсказуеми, допълва той. Изправени пред 
това, фермерите и другите фирми във веригата за доставка на храни се стремят да изградят парични резерви, за да се 
предпазят от повишения риск. 
 
√ Бизнесът в САЩ е раздвоен между оптимизъм на микро ниво и песимизъм на макро 
Корпоративните ръководители си имат работа с объркващ свят, който повечето не са подготвени да анализират  
Този месец Сузане Кларк, ръководител на могъщата търговска камара на Америка, сондира своите членове за това какво 
очакват, когато обмислят перспективите за 2023 г., пише редакторката за САЩ на Financial Times Джилиън Тет. 
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Може да очаквате тази прогноза да е мрачна. Проучване на JPMorgan сред американски бизнес лидери миналата седмица 
отчете „рязък спад на оптимизма за икономиката, тъй като се появяват опасения от рецесия“, като 65 процента от 
ръководителите прогнозират спад през 2023 г. и само 8 процента са оптимисти за световната икономика. 
И когато Световният икономически форум (СИФ) издаде годишния си доклад за риска преди годишната си среща 
следващата седмица в Давос, той беше апокалиптичен, отбелязвайки, че „след като една икономическа ера приключи 
следващата ще донесе повече рискове от стагнация, различия и стрес“. Ох. 
Но има един особен парадокс: ако прегледате доклада на JPMorgan, можете да забележите изобилие от бодри настроение 
на микро ниво на фона на макро затрудненията. Най-вече, 51 процента от респондентите прогнозират, че печалбите ще се 
повишат през 2023 г., а 88 процента очакват да запазят или добавят персонал. 
Циникът може да каже, че това е така, защото изпълнителните директори трябва да бъдат оптимисти пред инвеститорите. 
Но Кларк смята, че мащабът на дихотомията, отразен и в собствените данни на камарата, е необичаен. „В момента много 
от нашите членове ни казват, че докато състоянието на техния бизнес е силно, това на нашата икономика е крехко“, казва 
тя. Кларк нарича това проблем на „вторичния песимизъм“ – или мястото, където корпоративната реалност и публичната 
реторика се разминават. 
Защо се разви този вторичен песимизъм? Камарата, в ролята си на лобистка група, обвинява предимно американските 
политици. „На американския бизнес му е писнало от Вашингтон поради неговата поляризация, безизходица, прекомерния 
обхват и неспособността му да действа интелигентно и стратегически“, изтъква Кларк, оплаквайки се, че „бизнесът няма 
яснотата или сигурността да планира до следващия политически цикъл“. 
Добра логика. Но мисля, че това разказва само част от историята. Другата причина за тази дихотомия е, че корпоративните 
ръководители се борят с един объркващ свят, който повечето не са подготвени да анализират. 
Това е отчасти защото предизвикателствата, пред които са изправени фирмите в момента, не могат лесно да бъдат 
определени от интелектуалните инструменти, които отдавна са почитани в бизнес училищата, като икономически модели 
или счетоводни баланси. 
За да разберете това, просто погледнете доклада за риска от Давос, който цитира 10-те най-големи опасности, които 
тревожат членовете на СИФ. Преди десетилетие тези често бяха свързани с икономически проблеми, като растеж и дълг. 
Тази година обаче такива традиционни икономически теми изобщо не фигурират в списъка. Вместо това те бяха изместени 
от рискове като ядрена война, засилваща се тревога за изменението на климата и социални конфликти. 
Това може да е погрешно; дългът, например, все още може да бъде сериозен проблем през 2023 г. Но погрешно или не, 
ключовият момент е, че „малко от бизнес лидерите на това поколение и създателите на публични политики имат опит с 
посочените рискове“, според СИФ. Нищо чудно, че само 8 процента от анкетираните в проучването на JPMorgan са 
оптимисти по отношение на глобалната икономика. 
За да се влошат нещата, големият икономически проблем, който оформя света - промяната във финансовия цикъл - също 
се развива по необичаен начин. Повечето днешни бизнес лидери са преживели различни драматични колебания във 
финансовия цикъл, независимо дали през голямата финансова криза от 2008 г., спукването на дотком балона през 2001 г. 
или азиатската криза през 1997 г., но днешната промяна е различна. 
Централните банки затягат паричните условия, но това не доведе до бързо „пукане“ на балоните при цените на активите 
по начина, по който видяхме през 2008 г. или 2001 г. Вместо това повечето цени на активите се плъзгат надолу плавно, по 
начин, напомнящ за бавното „съскане“, когато въздухът се изпуска от балона. 
Това отчасти се дължи на продължаващата несигурност относно това дали централните банки, включително Федералният 
резерв на САЩ, наистина са твърди относно това затягане. Но друг ключов въпрос е, че непубличният капитал изигра 
централна роля при последния балон, в много по-голяма степен отколкото в по-ранните цикли. 
Тъй като непубличните компании не трябва да актуализират спрямо пазарните цени амортизиращите се активи, мнозина 
все още ги държат на завишени цени, докато се надяват - или се молят - някакво чудо да ги спаси. Следователно 
последиците от по-строгата парична политика все още са частично прикрити или по-точно отложени. 
За политиците бавното изпускане на въздуха несъмнено изглежда за предпочитане пред спукването на балона. Но 
проблемът (както видяхме в Япония през 90-те години) е, че един свят на отложени загуби и нарастващи лихви е също и 
свят на разяждащо безпокойство сред ръководителите. Да цитирам един пример: данните на търговската камарата 
показват, че макар компаниите да казват, че имат лесен достъп до капитал сега, те допускат, че той скоро ще се изпари. 
Това е едновременно вторичен и превантивен песимизъм. 
Така че големите въпроси, които инвеститорите трябва да обмислят, е дали това раздвоение ще продължи - и как може да 
завърши. Дали оптимизмът на микро ниво в крайна сметка ще заглуши макро песимизма? Или този песимизъм ще стане 
самоосъществяващ се, тъй като тревогата за бъдещето продължава да гнети оптимизма на корпоративните ръководители? 
Моето лично подозрение е, че вторият сценарий е по-вероятен. Но горещо се надявам да греша. Така или иначе, 
участниците в Давос (и търговската камара на Америка) са изправени пред бизнес цикъл, различен от всички, които са 
познавали преди; и такъв, който не може да бъде точно прогнозиран само с икономически модели. 
 
√ Песимистичните прогнози за глобалната икономика не означават непременна катастрофа 
Притесненията относно икономическата нестабилност са разбираеми, но през 2024 г. нещата ще изглеждат по-
добре 
Новата година бе посрещната с многобройни разговори за рецесия. От Вашингтон до Сингапур тревогата за евентуален 
икономически спад се засилва. Макар че има основателни причини да сме мрачни по отношение на перспективите пред 
световната икономика, не е задължително 2023 г. да бъде отписана. Тя дори може да се окаже сравнително добра, като се 
има предвид преобладаващият песимизъм. 
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Важните предпоставки, които помрачават перспективите, вероятно ще се разсеят. Повторното отваряне на Китай ще бъде 
несигурно и може да затрудни търговията, преди да я подкрепи. Светът се нуждае от Китай, който е на крака, дори и да не 
се доближава до цифрите, характерни за разцвета му през първото десетилетие на века. До края на годината 
икономическата сила № 2 на планетата ще бъде по-стабилна от сега. 
Лихвените проценти в основните икономики вероятно ще си вземат почивка от възходящия марш, който направи 2022 г. 
толкова стряскаща. Централните банкери започват да говорят за тази перспектива - нещо, което допреди няколко месеца 
щеше да се смята за безразсъдно. Протоколът от декемврийското заседание на Федералния комитет по операциите на 
открития пазар предупреждава, че не се предвиждат намаления в скоро време. Въпреки нежеланието на официалните 
лица да отчетат подобна промяна, тя е естествена следваща стъпка след паузата. 
Притесненията относно икономическата нестабилност са разбираеми. Годината беше навършила само няколко часа, 
когато Южна Корея, основен износител, отчете пореден спад в доставките. Министър-председателят на Сингапур Ли Хсиен 
Лун току-що беше завършил изявлението пред съгражданите си, че 2023 г. ще бъде предизвикателна, тъй като САЩ и 
Европа са изправени пред рецесия. Когато градът-държава изпрати такъв сигнал, трябва да му се обърне внимание. 
Централните банкери ни казаха, че безработицата трябва да се повиши, за да се ограничи инфлацията. Пазарите на 
облигации започнаха седмицата с печалби, които напомниха за началото на 2001 г., когато Фед бързо намали лихвите, тъй 
като икономиката отслабна. Тогава опасенията за спад бяха основателни, както и сега. И все пак осеммесечната рецесия, 
започнала през март същата година, беше слаба в сравнение със спадовете от 2007-2009 г. и 2020 г. Продължителността 
ѝ беше малко под средната от Втората световна война насам, отбелязва експертната група, която определя възхода и 
падението на американските бизнес цикли. (Германия, както и Япония, също изпаднаха в рецесия.) 
Като говорим за Фед от миналото, бившият председател Алън Грийнспан, който организира изненадващо намаляване на 
лихвите в първите дни на 2001 г., заяви наскоро, че рецесията този път е "най-вероятният резултат". Колкото и примамливи 
да са мрачните прогнози, важно е да се помни, че през 2001 г. световната икономика отбеляза ръст от около 2,5%. Въпреки 
че никога не е приятна, рецесията не е задължително да бъде краят на света, ако наистина сме се запътили към нея. Може 
би сме белязани от тежестта на последните два спада. 
През 2001 г. Китай отбелязваше зашеметяващ растеж. Страната беше напът да се превърне в работилницата на света, но 
през последните няколко години суперлативите секнаха. Критиките към подхода на Пекин към пандемията през 
последните 12 месеца бяха язвителни. От световен двигател Китай се превърна в изоставащ производител. Сега обаче 
президентът Си Дзинпин премахва контрола върху Covid. "Макар че заглавията за общественото здраве ще бъдат 
негативни още месец-два или дори малко повече, силното икономическо възстановяване идва", пишат Вей Хе и Томас 
Гатли от Gavekal Dragonomics. 
Перспективите по отношение на паричната политика обаче са по-трудно определими. Дори и една пауза би била голям 
проблем след най-бързото затягане на паричната политика в световен мащаб от едно поколение насам. Макар че 
служителите на Фед изглеждат единни в отпора си срещу по-малко безмилостния подход, 
САЩ може да се окажат по-скоро изоставащ, отколкото водещ индикатор. При цялата шумотевица около индийската 
икономика като една от опорните точки на XXI в. това, което казва и прави Резервната банка на Индия, се забелязва 
сравнително малко. Време е това да приключи. Едно от най-показателните решения през последните няколко седмици 
дойде от Джаянт Рама Варма, дългогодишен ястреб в политическия комитет на индийската централна банка, който стана 
скептичен. Варма изрази несъгласие с повишението на лихвите от страна на банката през декември. Последната стъпка 
представлява "неоправдан риск за икономическия растеж", заяви той пред Bloomberg News. 
Възможно е повече хора да споделят мнението на Варма, особено ако инфлацията се забави още. Резервната банка на 
Австралия неотдавна разкри, че през декември е била обсъждана пауза, въпреки че управителният съвет е предпочел 
увеличение с четвърт пункт. Прогнозираното повишение в Южна Корея този месец вероятно ще бъде последното. Това са 
окуражаващи признаци, дори и да произтичат от по-слаба активност. 
Предстои корекция на курса. Когато дойде 2024 г., нещата ще изглеждат по-добре. По пътя ще има само някои неравности. 
 
3e-news.net 
 
√ МИР: През февруари отваряме процедурата за ВЕИ и локално съхранение на енергия за 200 млн. лв. за фирмите 
През март-април МИР ще обяви кандидатстването за разработване на иновации за 127 млн. лв. и внедряването на 
иновации в малките и средни фирми за 293 млн. лв. 
През февруари ще стартира кандидатстването по процедура за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ на 
стойност 200 млн. лв. Тя е третата, която Министерството на иновациите и растежа отваря по Плана за възстановяване и 
устойчивост (ПВУ). Това стана ясно от думите на Мария Младенова, началник на отдел „Подбор на проекти и договаряне“ 
към Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР пред радио "Фокус". Общественото 
обсъждане на процедурата бе обявено на 12 декември и приключи месец по-късно – на 12 януари. Кандидатстването на 
фирмите ще продължи три месеца, припомнят от Министерство на иновациите и растежа. 
Мярката е за изграждане на фотоволтаична система – т.нар. соларни панели, които да бъдат монтирани върху покрива на 
даденото предприятие, фасадата му или на терена, на който се намира то. Батериите за локално съхранение на енергия 
ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата енергия ще се препродава и връща в енергийната система на страната. 
По процедурата ще могат да кандидатстват освен микро-, малки и средни предприятия, но и такива със заети до 499 лица 
или с до 1 500 лица. 
„Очакваме интересът към процедурата за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ да бъде още по-голям от този 
към двете вече приключили процедури в министерството“, каза Мария Младенова в ефира на предаването. По думите й, 
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до момента по двете обявени процедури само за 5 месеца има получени над 10 200 проекта. По първата – „Технологична 
модернизация“ са постъпили над 2 500 проектни предложения, а по втората – за „ИКТ решения и киберсигурност“, над 7 
700 проекта. 
„Сериозен интерес от страна на фирмите към Плана за възстановяване, освен от София, има и от Пловдив, Варна и Русе. 
Надяваме се и останалите области да стават все по-активни“, каза още Младенова. Тя посочи, че кандидатстването по 
процедурите от ПВУ и тези от структурните фондове на ЕС е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020, като е максимално 
облекчено за бизнеса. 
На 30 декември бяха обявени и първите спечелили проекти – 953 бр., които ще получат финансиране за 260 млн. лв. от 
ПВУ по процедурата „Технологична модернизация“. В момента оценка преминават и подадените близо 7 700 проекта по 
втората мярка за „ИКТ решения и киберсигурност“ на стойност 30,6 млн. лв. Очаква се скоро да бъдат обявени и 
победителите. 
По линия на МИР ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 
2023 г., а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. Подкрепата за микро-, малките и средни компании 
в страната ще е по три направления – Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), новата програма конкурентоспособност 
(ПКИП) и новата програма за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ). 
Припомняме, че за рекордно кратък срок бяха одобрени и двете европрограми към МИР. Програма 
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. с бюджет 3 млрд. лв. бе изпратена в Брюксел на 
16 август и одобрена от Европейската комисия на 3 октомври. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация 
за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и 
одобрена на 5 декември. 
Първите процедури, които ще стартират по новата програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията, са 
за  Разработване на иновации в малки и средни предприятия за 127 млн. лв. през м. март и за Внедряване на иновации в 
МСП за над 293 млн. лв. през м. април. 
По инициатива на министър Пулев и с активното съдействие на екипа на вицепремиера Пеканов бе събрана и обобщена 
информация и от другите министерства (МРРБ, МЕ и МОН) за процедурите по ПВУ при тях, която бе изпратена до всички 
областни управители в страната. 
 
√ Поскъпването на храните на едро се ускорява втора поредна седмица през януари 
През отминалите пет работни дни (9–13 януари) цените по стоковите тържища са се повишили с 0.73%, а за една 
година са нараснали с 27.49 на сто 
През втората работна седмица на настоящата година (9–13 януари) храните на едро по стоковите тържища са поскъпнали 
за 15-та поредна седмица, след като преди това са поевтинявали десет поредни седмици. Повишаването на цените 
продължава да се ускорява втора поредна седмица, за разлика от последната работна седмица на 2022 година, когато 
беше регистрирано забавяне на поскъпването. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и 
тържищата (ДКСБТ). Справка в седмичните бюлетини на стоковия регулатор от 2013 година досега показва, че е 
регистриран рекорд за най-дълъг период на седмично поскъпване за последните десет години (15 поредни седмици, 
близо 4 месеца). 
Ускореното поскъпване на храните втора поредна седмица, предполага, че повишаването на инфлацията през януари ще 
се забави, тъй като цените на храните са с най-голяма тежест от всички потребителски цени, които са включени при 
изчисляването на инфлацията. Според календара на НСИ, предварителните данни за инфлацията през януари ще бъдат 
публикувани на 15 февруари 2023 г. За сравнение, последните данни на статистиката за поскъпването на потребителските 
цени в България са от ноември (за декември ще бъдат публикувани другата седмица, на 18 януари), когато поскъпването 
на потребителските стоки и услуги се е забавило втори пореден месец до 16.9% на годишна база от 17.6% през октомври 
и върха от 18.7 на сто през септември. 
Седмичната равносметка 
През отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 34 хранителни продукти, 20 са 
поскъпнали, 8 са поевтинели и 6 са без промяна в цената. От млечните и месните храни и варивата най-много са нараснали 
цените на захарта на пакетчето масло 125 грама, а най-много е поевтиняло слънчогледовото олио; при плодовете най-
много са поскъпнали бананите, а са поевтинели само мандарините; при зеленчуците най-много се е повишила цената на 
зрелия кромид лук, а най-много е спаднала на оранжерийните домати. 
Индексът на тържищните цени на едро (ИТЦ), който се поддържа от ДКСБТ към 13 януари е 2.333 пункта спрямо 2.316 
пункта към 6 декември или седмично нарастване с 0.73 на сто, спрямо повишение с 0.61 на сто първата работна седмица 
на януари (3-6). 
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За съпоставка, предишното най-продължително седмично постоянно нарастване на цените на едро - десет поредни 
седмици, беше отчетено през септември-ноември 2017 година, когато за пръв път ДКСБ регистрира толкова дълъг 
седмичен период на непрекъснато повишаване на цените на едро на храните по стоковите тържища. 
В същото време, разликите на цените на храните на едро по области продължават да спадат. Най-голяма е разликата при 
кравето сирене (6.70 лева, без промяна спрямо предходната седмица), при кашкавала „Витоша“ (4.15 лева спрямо 4.20 
лева) и при каймата смес (3.70 лева спрямо 3.85 лева). 
Годишната равносметка 
показва, че през последните три месеца – октомври, ноември и декември, храните на едро са поскъпвали съответно с 2.54 
на сто, 3.37 на сто и с 2на сто. През отминалата 2022 година през десет от месеците храните на едро са поскъпвали, а през 
два са спадали. Най-голямо месечно повишение на цените на едро е отчетено през март (+6.42%), а най-голямо 
поевтиняване през юни (-6.18%). 
Разликата на цените по области намалява 
през втората пълна работна седмица на годината за 10-те основни храни, които се наблюдават от ДКСБТ в 19 области на 
страната. Както вече посочихме, най-голяма е разликата от 6.70 лева при кравето сирене (от 8.50 лв./кг в Бургас до 15.20 
лв. в София), 4.15 лева е разликата при кашкавала „Витоша“ (от 16.35 лв./кг във Велико Търново до 20.50 лв./кг в Сливен), 
при каймата смес разликата е 3.70 лева (от 7.10 лв./кг в Пловдив до 10.80 лв./кг в Силистра), 2.50 лева е разликата при 
замразеното пиле (от 4.50 лв./кг в Бургас до 7.00 лв./кг в Силистра), при зрелия фасул разликата е 2.10 лева (от 3.20 лв./кг 
във Варна и Плевен до 5.20 лв./кг в Сливен и Шумен), 2.10 лева е и разликата при слънчогледовото олио (от 3.00 лв./литъра 
в Хасково до 5.10 лв./литъра в Сливен и Смолян), при захарта разликата е 2.00 лева (от 1.60 лв./кг в Бургас до 3.30 лв./кг в 
Русе), 2.00 лева е разликата и при ориза (от 2.00 лв./кг в Смолян до 4.00 лв./кг в Силистра), при брашното тип 500 разликата 
е 0.73 лева (от 0.97 лв./кг във Враца до 1.70 лв./кг в Русе и Сливен), 0.07 лева е разликата при кокошите яйца (от 0.36 
лв./броя в Варна, Велико Търново и Монтана) до 0.43 лв./броя във Враца и Сливен). 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ продукти, на седмична база поскъпналите са 11, поевтинелите са 5, и 4 са 
без промяна в цената, като трендът е в нормални граници – от минус 6.2% до плюс 2.4 на сто, което е характерно за сезона 
за тази група хранителни продукти. 
Най-много е поскъпнали захарта (+2.4% до 2.52 лв./кг) и пакетчето масло 125 грама (+2.4% до 2.97 лв./кг), следвани от 
прясното мляко, над 3% масленост (+2.0% до 2.50 лв./литъра), пилешките кренвирши (+1.2% 5.24 лв./кг), лещата (+1.0% до 
4.09 лв./кг), кравето сирене (+0.8% до 11.27 лв./кг), кашкавала „Витоша“ (+0.7% до 18.33 лв./кг), замразеното пиле (+0.7% 
до 6.11 лв./кг). 
Без промяна в цената са яйцата (0.40 лв./броя) и кофичката кисело мляко 400 грама (1.28 лв./броя) и сирене с растителна 
добавка (5.34 лв./кг). 
Най-много е поевтиняло слънчогледовото олио (-6.2% до 4.22 лв./литъра), следвано от ориза (-5.0% до 2.87 лв./кг), зрелия 
фасул (-4.1% до 3.97 лв./кг), брашното тип 500 (-0.7% до 1.41 лв./кг) и трайния варено-пушен салам (-0.6% до 11.36 лв./кг). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на едро на 4 продукта, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+5.10 лева), 
кравето сирене (+2.62 лева), замразеното пиле (1.60 лева) и варено-пушения салам (+1.42 лева). 
При плодовете 
които са  регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ повечето са поскъпнали, само мандарините са поевтинели (-2.4% 
до 2.01 лв./кг), като трендът при тях по това време на годината е широк - от минус 2.4% до плюс 8.5 на сто. 
Най-много са поскъпнали бананите (+8.5% до 3.18 лв./кг), следвани от ябълките (+6.5% до 1.31 лв./кг), лимоните (+4.8% до 
2.60 лв./кг) и портокалите (+0.6% до 1.75 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година всички плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 13 януари 2023 година, като най-голяма е разликата на цените е при бананите и лимоните. 
При зеленчуците 
на седмична база, от включените в бюлетина на ДКСБТ, повечето са поскъпнали, като за тази група храни трендът е също 
в широки граници за сезона - от плюс 21.4% до минус 5.0 на сто. Най-много е поскъпнал зрелият кромид лук (+21.4% до 
1.42 лв./кг), следван от червения пипер от внос (+4.6% до 3.41 лв./кг), краставиците от внос (+4.4% до 3.10 лв./кг), зелето 
(+3.4% до 0.92 лв./кг), доматите от внос (+3.4% до 3.04 лв./кг). 
Без промяна в цената са морковите (1.10 лв./кг) и картофите (1.26 лв./кг). 
Поевтинели са оранжерийните домати (-5.0% до 3.21 лв./кг) и оранжерийните краставици (-0.3% до 3.61 лв./кг). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база почти всички зеленчуци са поскъпнали, с изключение на зелето. Най-
голяма е разликата на цените на едро при червения пипер от внос (1.10 лева), оранжерийните домати (0.87 лева) и 
доматите от внос (0.73 лева). 
Обзорът е публикуван първо на business/dir.bg 
 
√ Повишение с 35.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 254.93 лв. за MWh с ден за доставка 16 
януари 2023 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 254.93 лв. за MWh с ден за доставка 16 януари 2023 г. и обем от 90 041.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст 
от 35.9 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 322.52 лв. за MWh, при количество от 46 350.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (43 691.90 MWh) е на цена от 187.34 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 117.37 лв. за MWh и количество от 3217.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 109.72 лв. за MWh ( 3219 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 363.76 лв. за 
MWh при количество от 4276.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 136.32 лв. за MWh при обем от 3294.2 MWh. по данни 
на https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 187.58 лв. за MWh (95.91 евро за MWh) за 15 януари 2023 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 16 януари се понижава до 254.93 лв. за MWh ( ръст от 35.9 %) по данни на БНЕБ или 130.34 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 15 януари 2023  г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на 
публикуване на информацията е 2 194.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 186.00 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     41,52%    2163.46 
Кондензационни ТЕЦ   43,47%    2264.56 
Топлофикационни ТЕЦ   6,57%    342.54 
Заводски ТЕЦ    2,40%    125.1 
ВЕЦ     0,19%    10.06 
Малки ВЕЦ    1,70%    88.83 
ВяЕЦ     0,09%    4.59 
ФЕЦ     3,25%    169.58 
Био ЕЦ      0,79%     41.3 
Товар на РБ         4979.67 
Интензитетът на СО2 е 555g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Увеличение на цените по европейските енергийни борси за понеделник 16 януари, Гърция държи високи нива 
Румънската OPCOM затвори при цена от 130,04 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 204,40 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 130,04 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 16 януари 2023 г. Цената за пиковата енергия е 164,90 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
95,78 евро/мвтч. Най-високата цена от 185,99 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 56,10 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 74 209,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 16 януари ще бъде 204,40 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 136,64 гвтч. Максималната цена ще бъде 277,71 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. 
Минималната цена ще бъде в 24 ч и тя ще бъде 69,70 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена за този сегмент на 
пазара от цяла Европа. 

https://business.dir.bg/pazari/poskapvaneto-na-hranite-na-edro-se-uskoryava-vtora-poredna-sedmitsa-prez-yanuari
https://ibex.bg/
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 16 януари е 131,67 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 165,04 евро/мвтч. Най-високата цена от 185,99 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
и тя ще бъде 56,10 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 019,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 16 януари на Словашката енергийна борса е 131,55 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 9 ч и тя ще е 185,99 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 56,10 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 130,20 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч тя 
ще е 185,99 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 56,10 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 16 януари е 134,67 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
167,52 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 98 532,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 185,99 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 56,10 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 128,75 евро/мвтч на 16 януари. Пиковата цена ще бъде 156,15 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 502 357,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 185,99 евро/мвтч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 56,10 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 16 януари ще се продава за 151,12 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Електропроизводството през 2022 г. бе рекордно по отношение на лигнитните и слънчевите централи 
Производството на електрическа енергия в страната за 2022 г. възлиза на  49948 ГВтч или 6,5% ръст спрямо предходната 
година съгласно оперативните данни на ENTSO-E. 
Запазва се тенденцията от 2021 г. на значителен растеж (+22,9% ) на електрическата енергия от лигнитни въглища. През по-
студените месеци на година (януари, февруари, март, ноември и декември) електропроизводството от този местен ресурс 
надвишава 2 000 ГВтч (на месечна основа). Определено, доминацията на лигнитните въглища през 2022г. е 
безапелационна и с увеличен дял в общото електропроизводство от 40,3% (2021 г) на 46,5% (2022 г.). 
За разлика от лигнитните въглища, при електроенергията от останалите изкопаеми горива е налице спад. 
Производството на електрическа енергия от твърди въглища е намаляло с близо 4%, а напрежението по доставките на 
пазарите на газ и високите цени след първото тримесечие на годината сви с 5,36% електропроизводството от газ през 2022 
г.. 
Общо от изкопаеми горива са произведени 26 374 ГВтч, което представлява ръст от 18,7% спрямо 2021 г. и 54,2% спрямо 
2020 г.. 
Електропроизводството от ядрена енергия остава до нивото от предходната година (16 461 ГВтч ). 
Годината се оказа от по-слабите за водната енергия. Неблагоприятно въздействие имаха различни фактори – 
нормативни,  ремонтни дейности и аварии на мощности.  Общото производство на електрическа енергия от хидро 
източници е намаляло с 26% спрямо 2021, достигайки 3 769 ГВтч . 
Изключително „слънчева“ се оказа 2022 г. за фотоволтаичните централи с годишно производство от  1656 ГВтч и 15,9% ръст 
спрямо предходната година. През месец юли електропроизводството от слънчеви мощности отбеляза нов месечен рекорд 
от над 200 ГВтч. 
Производството от вятърна енергия възлиза на 1402 Гвтч или незначителен ръст от 1%. 
Производството от биомаса е в размер на  250,3 ГВтч, ниво близко до това от миналата година на референтния период, а 
от отпадъци 33,8 ГВтч (+21%). 
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Брутно потребление 
Брутното потребление на електрическа енергия в страната е 37 833 ГВтч или спад от 1,5% спрямо 2021 г. 
 

 
 
Внос и износ 
Вносът на електроенергия към България е намалял с 21,3% спрямо 2021 г.. 
Износът на електроенергия е нараснал с 40,2% спрямо предходната година. 
Най-големи количества електроенергия са били насочени към Румъния  (3652 Гвтч) или с 56,5% по-силен износ. Над 3000 
ГВтч е износът и към Сърбия. Над два пъти по-висок е експортът към Турция  (2296 Гвтч). Количествата изнесена 
електроенергия за Гърция са незначително по-ниски спрямо миналата година ( 1956 Гвтч; -о,5%). 
 
Мениджър нюз 
 
√ Парламентът окончателно забрани износа на горива, произведени от руски нефт 
Забранява се износът на суров нефт с произход от Русия, както и на горивата, получени от преработката му в България. 
Това стана факт, след като в петък парламентът окончателно одобри на второ четене Закон за контрол по прилагане на 
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ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Вносители са Мустафа 
Карадайъ (ДПС) и група народни представители.  
Забранява се трансферът и транспортът, както и продажбата на купувачи в други държави от ЕС или извън него, на 
нефтопродукти, получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогация, разрешена от МС. Изключения ще се правят при 
продажбата, доставката, трансфера и износа за Украйна на нефтопродукти, изброени в приложение от регламент на ЕС, 
получени от суров нефт, при условие, че са предназначени само за употреба в Украйна и не се цели заобикаляне на 
забраните. 
Контролът по прилагане на забраните и дерогациите ще се осъществява от Агенция "Митници“ и Националната агенция за 
приходите, реши още парламентът . 
Имуществената санкция за нарушение на забраните е от 20 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение - от 50 000 до 100 
000 лв. За деклариране на непълни, неточни или неверни данни имуществената санкция е от 5 000 до 10 000 лв., освен ако 
деянието не съставлява престъпление. 
Депутатите гласуваха и промени  в Закона за концесиите, според които не се възлагат концесии за осъществяване на 
дейности в стратегически обекти от значение за националната сигурност, засягащи нефт и продукти от нефтен произход, 
произведени от суров нефт, на лица, попадащи в обхвата на регламент на ЕС относно ограничителни мерки с оглед на 
действията на Русия в Украйна. 
Възложените концесии по Закона за концесиите до влизането в сила на този закон се прекратяват в едномесечен срок от 
получаването на положително решение на Европейската комисия по този закон. Дейностите, възложени с концесионния 
договор, се запазват и се осъществяват от държавата, като за достъпа се събират такси, определени с акт на Министерския 
съвет, и се гарантира достъпът до стратегическите обекти с оглед обезпечаване на дейността на лицата, опериращи в тях, 
реши още парламентът. 
Законът влиза в сила от 5 февруари 2023 г. 
 
√ Окончателно: Държавата ще може да поема контрол над "Лукойл Нефтохим" 
Държавата  ще може да поема оперативен контрол над бургаската рафинерия  „Лукойл Нефтохим“  при  необходимост за 
срок от шест месеца. Оперативното управление ще може да се удължава само веднъж за същия срок. 
Това реши днес парламентът, след като прие на второ четене промени в Закона за административното регулиране на 
икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 
Държавата ще поема контрол върху бургаската рафинерия само когато е налице  опасност за националната 
сигурност,  злоупотреба с монопол или нарушаване на ограничителни мерки, които са наложени от международни 
организации и са задължителни за България, предвиждат приетите промени. 
Държавният управител ще се назначава със заповед на министъра на икономиката и индустрията след проверка от 
Консултативния съвет на съответните обстоятелства, гласи още законът, внесен от "Демократична  България". 
"Обектите на критична инфраструктура, представляващи стратегически обекти, от значение за националната сигурност в 
сектор енергетика, предназначени за производство, преработка, обработка, съхраняване и пренос на нефт, в това число 
по тръбопроводи, и на енергийни продукти, подлежат на надзор по реда на този закон от министъра на икономиката и 
индустрията", е записано в него. 
Късно  в сряда пък Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание одобри на второ четене законопроекта за 
контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на 
нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, внесен от ПГ на  ДПС . 
Законопроектът е изготвен заради предоставената на страната ни възможност да внася суров петрол от Русия въпреки 
европейската забрана за това. Припомняме, че Народното събрание одобри на първо четене законопроекта на 20 
декември 2022 г. С него се предлага забрана за износа на суров нефт и нефтопродукти, които са обект на дерогацията.  
Предвижда се и режим на облагане с данък върху добавената стойност и с акцизи, което да гарантира внасянето в бюджета 
на дължимите вноски в кратък срок и да позволи финансирането на компенсации за високите цени на горивата, се посочва 
в мотивите към законопроекта. 
 
√ Министерството на енергетиката ще представи национална енергийна стратегия за следващите 30 години 
Национална енергийна стратегия за следващите 30 години ще бъде представена в Министерството на енергетиката във 
вторник. Тя ще бъде подложена на широко обществено обсъждане, ще поканим всички заинтересовани страни – 
профсъюзи, браншови организации, представители на парламентарната комисия по енергетика. Това обяви в предаването 
„Неделя 150“ на БНР служебният министър на енергетиката Росен Христов. Намеренията на служебното правителство са 
тази стратегия да бъде внесена в Народното събрание. Ако този парламент приеме стратегията, това ще бъде гаранция, че 
енергетиката ще продължи да се развива по ясен план, какъвто и да е съставът на един следващ кабинет или Народно 
събрание, обясни Росен Христов. 
България да продължи да развива ядрената си енергетика – това е една от идеите на енергийното ведомство. Министърът 
коментира решението на Народното събрание от тази седмица за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“. 
Нашата стратегия до 2050 година предвижда да се построят четири нови ядрени блока, каза Росен Христов. Два от тях ще 
са заместващи на пети и шести блок, които поетапно ще бъдат изведени от експлоатация. Предвижда се да имаме четири 
блока, а не два. Като се изведат от експлоатация и въглищните централи, на страната ще са ѝ необходими базови 
мощности, защото възобновяемите източници не могат да играят тази важна роля, обясни енергийният министър. Според 
него България трябва да вземе кардинално решение дали да развива ядрената енергетика или не. Тук и европейските 
държави са разделени – водещи икономики като Германия и Италия решиха, че няма да използват ядрена енергия, 



22 

 

Франция например напротив – развива тези мощности, даде пример Росен Христов, пише БТА. Той е на мнение, че 
България може и трябва да инвестира в развитието на ядрената енергетика, защото страната ни има значителен опит в 
тази сфера. Едно такова развитие би позволило да утвърдим нашите позиции на енергийната карта на Европа, добави 
Христов. По думите му в момента себестойността на енергията, произвеждана от атомните ни електроцентрали е най-
евтина.  
България не разполага с толкова големи възможности за изграждане на възобновяеми източници на енергия, каза 
министърът. По данни на министерството капацитетът на страната е до 2050 година да се изградят мощности за 15- 20 
гигавата от фотоволтаици и вятърна електроенергия. Повечето терени за вятърни централи попадат в защитени от Натура 
2000 зони, фотоволтаиците пък са на терени на селскостопанска земя, не е редно да се сменя статут и да се строят соларни 
паркове, обясни Росен Христов. 
Важно е проектите в енергетиката, които сега са започнати, да бъдат продължени. Ако сега се приеме стратегията, това ще 
означава, че какъвто и да е следващият парламент, развитието в една посока ще продължи, смята енергийният министър. 
По думите му тази стратегия ще помогне и при преговорите по Плана за възстановяване и устойчивост.  
Министър Христов коментира и решението на Народното събрание да се направи опит за предоговаряне на Плана за 
възстановяване и устойчивост в частта му за въглищните централи. Той е оптимист, че предоговарянето може да се случи, 
защото исканията на България не се разминават с цялостната стратегия на Европейския съюз. Стратегическото развитие на 
България не позволява в такъв кратък срок да изведем от експлоатация въглищните мощности. В същото време този пункт 
не съответства и на европейските директиви за конкурентоспособност, каза министърът. Той е убеден, че поетият вече 
ангажимент от българска страна за декарбонизация, трябва да бъде оптимизиран и коригиран. Готвим анализи и стратегия, 
както и аргументи, на които да стъпим и да преговаряме, допълни Христов. България подкрепя целите на Европейския 
съюз за декарбонизация в определени срокове, но трябва да запазим възможностите си и да останем нетен износител на 
електроенергия, каза още той.  
Надявам се, че Европа ще приеме нашите аргументи, те не се различават от общоевропейските цели, обобщи Росен 
Христов. 
Министърът говори и за проекта да изграждане на нефтопровод  Александруполис-Бургас. Предстои България и Гърция да 
подпишат меморандум за започване на проекта. Предвижда се създаването на обща работна група от двете държави, 
която да направи анализ по проекта – колко ще струва, как да се организира, какви инвеститори да има. Ще излезем с 
предложение както икономически изгодно, така и стратегически важно, добави Христов. По думите му такъв нефтопровод 
ще ни даде възможност да доставяме нефт от други източници, не от Русия и да не се налага доставките да минават през 
несигурни маршрути, особено по време на кризата в Украйна. Този проект ще отнеме няколко години, докато влезе в 
експлоатация. Следващите няколко години ще трябва да се търси решение за доставка на неруски нефт от други държави 
в региона на Черно море, добави той.  
 
√ Европа е купила газ за 100 млрд. евро през 2022 г. 
Европа е закупила газ за 101 млрд. евро през третото тримесечие на миналата година, става ясно от доклад на 
Европейската комисия (ЕК). Сумата е най-високата за последните десет години 3,5 пъти повече от предходната година (29 
милиарда евро). 
Нетният внос на газ за Европейския съюз (ЕС) през юли-септември се е увеличил с 2 процента на годишна база, с 1,4 
милиарда кубически метра. Това бе периодът, в който страните от ЕС ударно купуваха синьо гориво, благодарение на което 
успяха бързо да запълнят газовите хранилища и да поддържат резервите си на високо ниво - в края на септември средното 
ниво на зареждане на UGSF в региона беше 89 процента, което е с 14 процентни пункта по-високо от 2021 г.  
Вносът на руски газ през третото тримесечие на 2022 г. е намалял значително, отбелязва ЕК. През този период Европа е 
получила 74 процента по-малко гориво, отколкото година по-рано, докато вносът по тръбопроводи през Беларус е намалял 
с 96 процента, през Северен поток с 85 процента и през Украйна с 63 процента. Доставките през "Турски поток" са се 
увеличиха с 21 процента, тъй като основният маршрут "Северен поток" излезе от строя. Като цяло тръбопроводните 
доставки от Русия представляват само 11 процента от общия внос в ЕС. 
Европейската комисия отчита още, че блокът е намалил потреблението на газ през юли-септември с 8 процента на годишна 
база, или 5,1 милиарда кубически метра, до 59 милиарда кубически метра. В същото време ЕС успя да увеличи добива на 
газ с 9 процента, или 1 милиард кубически метра, до 10,7 милиарда кубически метра. 
Вчера ръководителят на данъчната комисия на Върховната рада на Украйна Даниил Гетманцев заяви, че страната 
възнамерява да предложи на европейските партньори да съхраняват газ в своите подземни хранилища (ПХГ). Хетманцев 
обясни това намерение с намаляването на цените на газа в Европа, което позволява на потребителите по-активно да 
попълват запасите си, както и с отказа на повечето страни от ЕС от руското гориво. 
 
√ Камарата на представителите на САЩ забрани да се продава нефт на Китай от стратегическия резерв 
Камарата на представителите на САЩ одобри законопроект за забрана на продажбата на петрол от стратегическия 
петролен резерв (SPR) на организации, притежавани, контролирани или повлияни от Китайската комунистическа партия. 
Това решение бе подкрепено от 331 членове на Камарата, срещу - 97, съобщават американски медии, цитирани от 
"Интерфакс". 
Миналата година Unipec America, дъщерно дружество на китайската държавна петролна компания Sinopec, получи почти 
1 милион барела петрол от стратегическия петролен резерв на САЩ , предизвиквайки остри критики от републиканците, 
отбелязва S&P Global. 

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/Quarterly%20report%20on%20European%20gas%20markets%20Q3%202022.pdf
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"В момента Китай вероятно има най-големите държавно контролирани петролни запаси в света от близо 1 милиард 
барела, за сметка на американските данъкоплатци и нашата енергийна сигурност. Американският стратегическия петролен 
резерв  е проектиран за реални прекъсвания на  снабдяването, като тези, причинени от урагани, а не за да помогнете на 
Китай“, каза председателят на Комисията по енергетика и търговия Кейти Макморис Роджърс. 
Републиканците обвиняват администрацията на американския президент Джо Байдън в изчерпване на стратегическите 
петролни резерви по политически причини след безпрецедентна продажба на 180 милиона барела за няколко месеца за 
борба с нарастващите цени на енергията, причинени от ситуацията в Украйна и антируските санкции. 
Според Министерството на енергетиката на САЩ на 6 януари обемът на петрола в стратегическия петролен резерв е бил 
371,58 милиона барела, което е най-ниското ниво от декември 1983 г. 
Сега законопроектът за забрана на продажбата на петрол в Китай трябва да бъде разгледан и одобрен от Сената. Ако бъде 
одобрен, той ще отиде при президента за подпис. В същото време анализаторите се съмняват, че контролираният от 
демократите Сенат ще подкрепи тази инициатива. 
 
√ Токио се опасява, че Азия "може да е една утрешна Украйна" 
Азия може да е една утрешна Украйна. Това предупреждение отправи премиерът на Япония Фумио Кишида на 
пресконференция в края на обиколката си в страните от Г-7, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. 
Той заяви, че е споделил пред лидерите на посетените от него страни - Франция, Италия, Великобритания, САЩ - че има 
силното усещане за криза в областта на сигурността в Източна Азия. 
Фумио Кишида, чиято страна е ротационен председател тази година на Г-7 обиколи всяка една от страните от Г-7 без 
Германия заради проблеми в графика, където ще отиде на по-късен етап. 
"Поуката, която трябва да се извлече от Украйна, е, че сигурността на Европа и тази на Индо-тихоокеанския регион са 
неделими, заяви Кишида на пресконференцията, която даде във Вашингтон, ден след като там разговаря с президента на 
САЩ Джо Байдън. 
"Ситуацията около Япония е все по-сериозна, между опитите да се промени със сила статуквото в Източнокитайско море и 
Южнокитайско море, ядрените дейности на Северна Корея и нейните ракетни изпитания", каза Кишида. 
Той визира желанието на Китай да засили влиянието си върху един оспорван морски район, което води до спорове с 
Япония, Филипините и Виетнам. В района има напрежение и заради Тайван, смятан от Пекин за част от китайската 
територия. 
Обиколката на Кишида последва обявената от Япония впечатляваща промяна в японската военна стратегия. Като част от 
тази промяна Япония ще удвои разходите за отбрана в идните пет години. 
Лидерите на Г-7 ще се видят през май за годишна среща на върха в Хирошима, избирателен бастион на Кишида, но и 
мястото, на което на 6 август 1945 г. САЩ хвърлиха атомна бомба по време на първата в историята ядрена атака. По повод 
на тази среща на върха Кишида заяви вчера, че на нея Г-7 трябва да покаже силната воля за запазване на международния 
ред и върховенство на закона след руската инвазия в Украйна. 
Той призова за противопоставяне на руската инвазия в Украйна, като заяви, че ако на една едностранна промяна на 
статуквото не се реагира, същото може да се случи на друго място в това число и Азия, като по този начин визира Китай и 
обещанията му да присъедини Тайван със сила, ако е необходимо. 
"Изтъкнах, че агресията срещу Украйна е не само европейски проблем, но също и риск за всички правила и принципи на 
международната общност и се съгласих с държавните и правителствените ръководители, че срещата на върха на Г-7 в 
Хирошима трябва да демонстрира силна воля за спазване на международния ред, базиран на върховенството на закона", 
заяви Кишида. 
В петък пък по време на срещата си с Байдън двамата лидери заявиха, че техният съюз е по-силен от когато и да е било. 
Относно пропуснатата възможност за среща с германския канцлер Олаф Шолц, Кишида заяви, че това се дължало на 
работни графици и добави, че би искал да има възможността да обмени гледни точки с него възможно най-скоро. 
Той подчерта, че единството и сътрудничеството в Г-7 ще дефинира глобалните тенденции повече от когато и да е било. 
Относно световната икономика Кишида заяви, че перспективите пред нея са станали все по-несигурни и че Г-7 трябва да 
обмисли отговори, за да намали рисковете. 
Той добави, че Япония и САЩ работят заедно, за да осигурят устойчивостта на веригите за доставки и полупроводниците, 
но запитан дали Япония ще подкрепи силен контрол на китайския достъп до чипове, обявен от САЩ миналата година, 
Кишида заяви, че относно конкретните мерки той не може да каже нищо категорично точно сега и допълни, че са нужни 
по-нататъшни консултации. Той допълни, че подкрепя опитите на Байдън да ограничи достъпа на Китай до модерни 
полупроводници чрез рестрикции за експорт, но не е съгласен с ограниченията върху износа на оборудване за 
производството на чипове, които Вашингтон наложи през октомври. 
Същевременно бившият руски президент Дмитрий Медведев обвини Кишида в срамно сервилничене пред САЩ и 
намекна, че той трябва ритуално да си направи харакири. 
 
√ Петролът поевтиня, но остава близо до върховите нива за тази година 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, но оптимизмът, че повторното отваряне на Китай след 
премахването на строгите ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса ще повиши търсенето на 
гориво в най-големия вносител на суров петрол в света поддържа цените близо до върховете от 2023 г., достигнати след 
скока на цените миналата седмица, пише Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,68 долара, или 0,80%, до 84,60 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се  понижи с 0,62 долара, или 0,78%, до 79,24 долара за барел. 
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Двата петролни еталона напреднаха с повече от 8% миналата седмица, регистрирайки най-големите си седмични 
повишения от октомври. Това може да е насърчило някои краткосрочни продажби за прибиране на печалби от ръста. 
„След мащаба на движението миналата седмица, може да видим известно прибиране на печалби“, каза Уорън Патерсън, 
ръководител на стратегията за суровините на ING. 
Въпреки този спад цените продължават да са близо до върховите стойности за 2023 г. Вносът на суров петрол в Китай 
нарасна с 4% на годишна база през декември, докато очакваното възобновяване на пътуванията за Лунната Нова година в 
края на седмицата подобрява перспективите за транспортните горива. 
Нивата на трафик в Китай продължават да се възстановяват от рекордно ниски равнища след облекчаването на 
ограниченията на COVID-19, което води до по-голямо търсене на суров петрол и петролни продукти, посочиха в бележка 
анализатори на ANZ. 
Възстановяването на вътрешното търсене се очаква да доведе до 40% спад в износа на рафинирани петролни продукти от 
Китай през януари спрямо резултата за декември, коментираха търговски източници и анализатори. 
„Въпреки че все още има много оптимизъм около китайското търсене, в близко бъдеще пазарът на петрол остава 
сравнително добре снабден“, отбелязаха анализатори на ING в бележка. 
Износът на ирански петрол достигна нови върхове през последните два месеца на 2022 г. и прави силен старт на 2023 г. 
въпреки санкциите на САЩ, на фона на по-високите доставки за Китай и Венецуела. 
Износът е достигнал най-високото си ниво от 2019 г. насам, според компании, които проследяват потоците. Това се случва 
въпреки насрещните ветрове като спирането на преговорите за ядрената програма на Техеран и конкуренцията от руския 
суров петрол с намалени цени. 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и Международната агенция по енергетика (МАЕ) ще публикуват 
месечните си доклади тази седмица. 
 
 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Край на частния контрол на „Капитан Андреево" - какво следва и кога ще има нова лаборатория там; Гост: Д-р Иван 
Шиков - Българска агенция по храните 

- За бъдеето на въглищните централи, мандата на БСП и шансовете за редовно правителство; Гост: Румен Овчаров. 
- Румен Радев връчи третия мандат на БСП - кой държи ключа за разплитането на кризата и какви са възможните 

коалиции; Гост: Александър Маринов. 
- Какво следва след щастливата развръзка с разменените бебета и има ли вече предявени искове към болница 

„Шейново"; Гост: Стоян Стойков - адвокат на едно от семействата. 
- Надежда Нейнски за пропуснатите шансове на България на международната сцена и новите възможности през 

2023 г. 
бТВ, „Тази сутрин" 

- Третият мандат. 
- Пред провал ли е сезонът; Гост: Илин Димитров - министър на туризма. 
- Какво наказание ще получи 20-годишният младеж, карал без книжка и ударил два автомобила. 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Шансовете за третия мандат. Ще успее ли БСП да състави кабинет и от кого ще търсят подкрепа социалистите. 
- „Спаси София" отива на избори. Разговор с лидера на новоучредената партия Борис Бонев. 
- Жена попадна в болница, след като пропадна в необезопасена 3-метрова шахта в София. Кой е отговорен и ще 

има ли наказани. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Най-сетне частните пенсионни фондове печелят, но все още недостатъчно 
в. 24 часа  - С поне 50% поскъпва яйцето от кокошката до магазина 
в. 24 часа  - Финална червена папка - кабинет на БСП или избори 26 март -2 април 
в. Труд - Безплатен ток за основно жилище 
в. Телеграф - 6 деца в затвора за убийства и грабежи 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. Труд - Изграждаме четири нови ядрени блока 
в. Труд  - NEXO продавала виртуални, прибирала реални пари 
в. Телеграф  - Евтин самолет за пролетното море 
в. Телеграф - Заради пропуснат отчет: Плащаме стара вода на нови цени 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Акад. Лъчезар Трайков ректор на Медицинския университет в София: Рейтинговите системи са много важни, - 
те стимулират качеството 
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в. Труд - Станимир Илчев, съпредседател на НДСВ, пред "Труд news": Идеята на царя за свободна и силна България не 
може да помръкне 
в. Телеграф - Проф. Антанета Христова, политически психолог: Президентът поставя Нинова в слаба роля с третия мандат 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Някой подлага динена кора на Бойко 
в. Труд - Криптовалутна мафия иска да има държава? 
в. Телеграф  - Популизъм ни превръща в системни нарушители 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- 10.00 часа държавният глава Румен Радев ще връчи третия мандат за съставяне на редовно правителство. 
- 08.45 часа ще се състои брифинг на вицепремиера по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи 

Иван Демерджиев след работна среща с Нотис Митарачи, министър по миграцията и убежището на Република 
Гърция. 

*** 
Благоевград. 

- От 13:00 ч. в пресклуба на БТА в Благоевград ще се проведе пресконференция на гражданска инициатива „За 
Благоевград" във връзка с местен референдум. Въпросът е: „Одобрявате ли решението на Общински съвет 
Благоевград за поемане на дългосрочен дълг за реализиране на инвестиционно намерение „Скапто Терме 
АкваПарк Бачиново"?? 

*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне премиера на "Муа у тупан" - комедия на Боян Папазов. 
*** 
Велико Търново. 

- От 14:00 часа в централната сграда на РНБ "П. Р. Славейков" ще се проведе церемония по награждаване на 
победителите от конкурса "(Не) разкритият случай". 

- От 18:00 часа в РНБ "П. Р. Славейков" ще бъде представена изложбата от фотографии "Светлата страна на луната". 
- От 17:00 часа в РНБ "П. Р. Славейков" ще бъде представена монографията "Домът на Шишман" от д-р Петър 

Николов-Зиков. 
*** 
Враца. 

- От 11.00 ч. в офиса на ПП ГЕРБ в града ще се проведе пресконференция на народните представители от ПГ ГЕРБ - 
СДС от област Враца инж. Петя Аврамова и Мартин Харизанов. 

*** 
Добрич. 

- От 13:00 часа в Зала 3 на Младежкия център ще се проведе Интерактивна среща "Какво знаем за страната на 
изгряващото слънце?". 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в читалище "Братство" ще бъдат отбелязани 84 години от рождението на Биньо Иванов. 
*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа ще се състои тържественото отбелязване на 145-тата годишнина от Освобождението на Пловдив от 
османско робство с поклонение пред паметника на капитан Александър Бураго в Дондуковата градина (зад 
централния Дом на младоженците). 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

